
гра до ви ма под зна ком пита ња, јер
ауто бу се град ског сао бра ћа ја возе или
недо вољ но иску сни воза чи или они
који су у пен зи ји, а анга жо ва ни су
након што су пот пи са ли уго во ре о
хоно рар ном раду на одре ђе но вре ме
да би надок на ди ли мањак људи.

Овај про блем је при су тан и у Пан -
че ву. Милан Мар ко вић, пред сед ник
Само стал ног син ди ка та у АТП-у,
који ради у тој фир ми већ 38 годи на,
рекао је да воза че ауто бу са у Срби ји,
поред ниских пла та, опте ре ћу је и
пре ко вре ме ни рад који се не пла ћа.
Пре ма њего вим речи ма, они због
тога стал но осе ћа ју замор и пре оп те -
ре ће ност, а када се деси да доби ју
сло бо дан дан, та пау за није дужа од
24 сата.

– На при мер, воза чи у АТП-у про -
шле годи не су има ли 23.000 пре ко -
вре ме них сати, а ове годи не је тај

број незнат но сма њен, на 15.000. Да
обја сним, воза чи мора ју да раде пре -
ко вре ме но јер их нема довољ но, а
дефи ци тар ни су зато што је још увек
на сна зи онај про пис о забра ни запо -
шља ва ња нових људи у јав ним пред у-
зе ћи ма. Тај закон мно го оте жа ва
ауто-пре во зни ци ма. Они због тога
запо шља ва ју људе на одре ђе но вре -
ме, на уго во ре који тра ју неко ли ко
месе ци, па се пре ки да ју и обна вља ју
после пау зе – иста као је Мар ко вић.

На пита ње нови на ра коли ке су
пла те воза ча ауто бу са, навео је да се
оне кре ћу у распо ну од 45.000 дина -
ра, коли ке су у Субо ти ци, пре ко
50.000–55.000 у Новом Саду, па до
60.000–65.000 дина ра, коли ко зара -
ђу ју у ГСП-у у Бео гра ду. Када је реч о
пла та ма воза ча у АТП-у, оне се кре ћу
у распо ну 35.000–37.000 дина ра.
Мар ко вић је додао и да су њего вим

Политика
Приоритети

инфраструктурни

пројекти

» страна 4

цена 40 динара

Друштво

Крем светске

лапароскопије окупља

се у Панчеву

» страна 6

Хроника

Стари су поставили

темеље, надградња је

наш део посла

» страна 8

Шта смеју да раде

детективске агенције

» страна 10

Село

Мозаик за Гиниса и

помоћ деци

» страна 11

Култура

Клупа за маштање 

по идеји најмлађих

» страна 12

Фото-репортажа

Сунцем окупане 

„боје руја”

» страна 29

Спорт

„Тамиш” стартује с

„Радничким”

» страна 31
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Овде зара ђу ју око 300
евра, а у ино стран ству 
и пре ко 2.000

Мно ги ауто-пре во зни ци
широм Срби је при ну ђе ни
да анга жу ју пензионeре

Током послед ње две годи не број ни
воза чи ауто бу са напу сти ли су Срби ју
и оти шли у европ ске држа ве да би
ради ли у бољим усло ви ма и за неу по -
ре ди во веће пла те.

Док се овде њихо ва при ма ња кре ћу
око 300 евра, у ино стран ству могу да
зара де и по шест-седам пута више, па
не чуди што мно ги од њих све чешће
одлу чу ју да спа ку ју кофе ре и зау век
оду из Срби је.

Реше ње за овај про блем још увек
се не нази ре, а после ди це су више -
стру ке. Као прво, нема изгле да да се
мањак воза ча надок на ди при је мом
неза по сле них с обзи ром на то да је
ова про фе си ја, због ниских пла та и
лоших усло ва рада, неа трак тив на за
мла де. С дру ге стра не, чак и ако се
деси да ауто пре во знич ке фир ме про -
на ђу и при ме неза по сле не воза че
који хоће да раде, потреб но је вре ме
док се они не обу че да буду као њихо -
ве ста ри је и иску сни је коле ге.

Да је ситу а ци ја алар мант на, види
се и на при ме ри ма нај ве ћих ауто-
-пре во зни ка у земљи: бео град ског
ГСП-а и Јав ног град ског сао бра ћај -
ног пред у зе ћа Нови Сад. Те две фир -
ме је од почет ка ове годи не око 150
воза ча напу сти ло и оти шло у Сло ве -
ни ју, Хрват ску и дру ге запад но е вроп -
ске земље.

Поје ди ни меди ји су пово дом тога
обја ви ли изја ве неких наших струч -
ња ка да је без бед ност сао бра ћа ја у

ПРО БЛЕМ ЗА КОЈИ ЈОШ НЕМА РЕШЕ ЊА

ВОЗА ЧИ АУТО БУ СА СВЕ ВИШЕ ОДЛА ЗЕ ИЗ СРБИ ЈЕ
коле га ма воза чи ма у АТП-у током
послед њих годи на у неко ли ко навра -
та сма ње не пла те због про пи са који
су усва ја ни на нивоу целе држа ве.
Сто га су њихо ва при ма ња нижа за 24
одсто у поре ђе њу с прет ход ним годи -
на ма.

– Због такве ситу а ци је из АТП-а је
већ оти шао један број воза ча од
почет ка ове годи не, а још њих три на -
ест спре ма се да оде. То је опа сно, јер
ћемо доћи до тога да ће на нашем
пар кин гу ста ја ти наши ауто бу си, а
неће има ти ко да их вози. Осим тога,
због забра не запо шља ва ња нових
људи посто је про бле ми и у гара жи
АТП-а, где се ауто бу си попра вља ју.
Некад је на том послу ради ло више
од сто људи, а сада су ту запо сле на
само два де сет два ауто-меха ни ча ра.
Про сек њихо вих годи на је 45 и нема
мла дих које бисмо могли да обу ча ва -
мо да би нас насле ди ли – нагла сио је
Мар ко вић.

Он је додао да је руко вод ство бео -
град ског ГСП-а пред у зе ло неке мере
да би реши ло про блем мањ ка воза -
ча. Пре ма њего вим речи ма, у нај ве -
ћем ауто-пре во зни ку у Срби ји при -
мље но је 150 нових мла дих воза ча
са Ц-кате го ри јом, а фир ма ће им
пла ти ти обу ку за Д-кате го ри ју, нео п -
ход ну за вожњу ауто бу са, која кошта
2.000 евра. Они ће зауз врат мора ти да
раде наред не три годи не у ГСП-у да
би вра ти ли тај новац. Осим тога, ГСП
се оба ве зао да ће им пла ћа ти пре ко -
вре ме ни рад, а има ће и веће пла те.

На пита ње нови на ра да ли је АТП
пред у зео нешто слич но, Мар ко вић је
рекао да се руко вод ство тог ауто-
-пре во зни ка обра ћа ло Мини стар ству
сао бра ћа ја са зах те вом да се омо гу ћи
при јем нових људи. Међу тим, тај зах -
тев је без обра зло же ња одби јен!?

М. Гли го рић
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Сјајан успех 
Јужнобанаћана
» страна 9

Панчевачки фудбал
опет у моди
» страна 30

МИХОЉСКО ЛЕТО



трал ног коми те та Саве за кому ни ста
Срби је, кра јем сеп тем бра 1987. годи -
не, суко би ле су се две фрак ци је. Боље
рећи – два погле да на свет. Јед ну,
уме ре њач ку, оли ча вао је Иван Стам -
бо лић, пред сед ник Пред сед ни штва
Срби је, а дру гу, неу по ре ди во ради -
кал ни ју, његов дота да шњи нај вер ни -
ји пра ти лац – Сло бо дан Мило ше вић.

Оки да ча за пред сто је ћи обра чун
било је напре тек – гору ћа кри за на
Косо ву, масов но уби ство вој ни ка у
пара ћин ској касар ни, а пре тога и
„чуве ни” мемо ран дум САНУ који је
заго ва рао про ме ну (набо ље) поло жа ја
Срби је у југо сло вен ском уста ву, чији
је воде ћи иде о лог био Добри ца Ћосић.

Ипак, ини ци јал на капи сла овог
рас ко ла, који је довео до неса гле ди -
вих после ди ца у нашем дру штву,
били су насту пи на Косо ву пред сед -
ни ка срби јан ских кому ни ста Мило -
ше ви ћа, којег је на то место годи ну
дана рани је изгу рао сам Стам бо лић.
Он је тада послао Сло бу у Косо во
Поље да сми ри демон стра ци је Срба,
али напро тив – само их је пот па лио
чуве ном рече ни цом: „Нико не сме да
вас бије”. Од тог момен та родио се
нара тив о новом Титу, али и (мно го
више) о спа си те љу Срба и срп ства.

Такво непро ми шље но пона ша ње
први је осу дио пред сед ник бео град -
ског пар тиј ског коми те та и Стам бо -
ли ћев исто ми шље ник Дра ги ша
Павло вић, поред оста лог, тре зве но
ука зав ши на погуб ност запа љи ве
рето ри ке и ола ког обе ћа ва ња брзих
реше ња косов ског пита ња...

То је, у ства ри, био повод за чуве ну
Осму сед ни цу, када је Мило ше ви ће -
ва наци о на ли стич ка стру ја, спрем на
за пре врат, у дотад неви ђе но агре сив -
ном нале ту, уте ра ла страх у кости
нео пре де ље них. Епи лог: Павло вић је
раз ре шен члан ства, запра во раза пет
на крст, а с њим и Стам бо лић (сме -
њен два месе ца касни је). Тиме му је
до јуче ода ни пра ти лац прак тич но

забио нож у леђа. (Нима ло рет ка поја -
ва у Срба...)

И не само њему већ и свим заго -
вор ни ци ма дија ло га, уме ре но сти и
међу на ци о нал не толе ран ци је. Тог
момен та Сло бо дан Мило ше вић запо -
чео је бру тал ну чист ку. Запра во, тако -
зва ним дога ђа њи ма наро да, то јест
инстру и са ним митин зи ма уз дотад
неви ђе ну харан гу, „обри сао” је све оне
који су сре ди ном осам де се тих годи -
на про шлог века Бео град и Срби ју
учи ни ли вео ма про гре сив ним местом.

Илу стра ци је ради, у то вре ме је чак
и (пред ми ло ше ви ћев ска) Кому ни стич -
ка пар ти ја него ва ла неза ми слив ниво
уну тра шње деба те, какав гото во није
виђен ни касни је у више стра нач ју.

Насу прот томе, режим „вели ког
вође” је у име срп ских, али и југо сло -
вен ских инте ре са газио све пред
собом и оста вљао пустош, рато ве,
санк ци је, избе гли це, бом бар до ва ње,
опљач ка не гра ђа не... Али то је већ
добро позна то. Муч не ефек те Осме
сед ни це мно ги су осе ти ли дубо ко на
сво јој кожи.

Нај го ре су про шли поме ну ти људи,
који су се одва жи ли да спре че нара -
ста ју ће луди ло. Након без оч ног про -
го на тра гич но су завр ши ли – Стам -
бо лић је уби јен и зако пан на Фру шкој
гори, а Павло вић је пре ра но пре ми -
нуо од срча ног уда ра.

И нису само они поку ша ли да осу -
је те мрач ни узлет „вели ког вође”. На
то је свим сила ма упо зо ра вао и кому -
ни ста ста рог кова – Дра жа Мар ко вић,
ина че стриц Мир ја не Мар ко вић!
Гово рио је тада бли зак Титов сарад -
ник: „Људи, немој те бира ти тог чове -
ка, ја га нај бо ље знам – он није мен -
тал но здрав. Исто ри ја ће вам
суди ти...”

И пре су ди ла је та неу мо љи ва учи -
те љи ца живо та...

А Осма сед ни ца оста ће као наук и
упо зо ре ње да се слич не гре шке не
поно ве. Ј. Ф.

Осма сед ни ца
дубо ко у нама

Вео ма често у меди ји ма, поли тич ком
тео ре ти са њу и сагле да ва њу нови је исто -
ри је може се чути син таг ма Осма сед -
ни ца. О њој се увек при ча ло као о нече -
му нео пи си во важном за Срби ју, па и
шире. Након ње ништа више није било
исто. Пред ста вља на је као нека врста
водо дел ни це. Јед ни су је сла ви ли, а дру -
ги про кли ња ли, наро чи то, како је вре -
ме одми ца ло. То „осе ћа ње” не бле ди ни
данас, три де сет годи на касни је...

За неу пу ће не, првен стве но оне
мла ђе, на тој фамо зној сед ни ци Цен -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лепше је заједно.

Кеј Радоја Дакића, у среду, 11. октобра

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО
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НЕ ДОЗВО ЛИ ДА ТИ ЈУЧЕ РА ШЊИ ДАН 

ОДУ ЗМЕ ПРЕ ВИ ШЕ ДАНА ШЊЕГ ДАНА.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Француска изрека

Ста бил на медиј ска 
неста бил ност

Про шле неде ље сви пре сто нич ки меди ји пре не ли су како Нино
Брајoвић није више држав ни секре тар за инфор ми са ње. То не би
било ништа неу о би ча је но да он на тој функ ци ји није већ неко ли -
ко месе ци, тач ни је још од избо ра нове вла де Срби је, када су уоста -
лом, после избо ра, сви ма функ ци је окон ча не. А шта онда ова ста -
ра вест, за коју, ни тог 29. јуна, меди ји нису били заин те ре со ва ни,
данас тре ба да зна чи осим да је избор новог држав ног секре та ра
Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња ушао у финал ну фазу, која
увек зна чи и бор бу нај ма ње два ју про тив ни ка. Пре ма нашим сазна -
њи ма, нај о збиљ ни ји кан ди дат је глав ни и одго вор ни уред ник „Илу -
стро ва не поли ти ке” Алек сан дар Гајо вић, којем би то био повра -
так у Влај ко ви ће ву, где је до 2013. годи не био на месту савет ни ка.

* * *
У медиј ским кру го ви ма поја ви ла се инфор ма ци ја да је наме ра
држа ве, а зарад наше ста бил но сти, да кон тро ли ше (читај: цен зу -
ри ше) интер нет. Ову боја зан уве ћао је поли тич ки ана ли ти чар бли -
зак вла сти Дејан Вук Стан ко вић када је изја вио да „код Ердо га на
и те како посто ји кон тро ла пору ка које се шаљу пре ко дру штве -
них мре жа” и да поје дин ци не могу да се „изи гра ва ју са оним ко
је глав ни поли тич ки ауто ри тет у Тур ској”. На дру гој стра ни све та
тако ђе посто ји, али стил ски дру га чи ја наме ра аме рич ке адми ни -
стра ци је, која жели да регу ли ше рад ком па ни ја попут „Гугла”,
„Феј сбу ка” и „Тви те ра”. 

С дру ге стра не, Европ ска ради о ди фу зна уни ја ради ла је про шле
годи не истра жи ва ње у 33 земље, међу који ма је и Срби ја, о пове -
ре њу гра ђа на у меди је. Резул та ти су пока за ли да ста нов ни ци бога -
тих запад них и север них европ ских зема ља, укљу чу ју ћи и Вели ку
Бри та ни ју, нај ви ше пове ре ња има ју у инфор ма ци је које се пла си -
ра ју путем ради ја. Даље, Срби ја и земље у окру же њу нај ви ше веру -
ју теле ви зи ји – резул та ти су поме ну тог истра жи ва ња, а тај медиј
је у раз ви је ним земља ма на дру гом месту. Инте ре сант но је да су
Грци и у овом истра жи ва њу посеб ни, јер су резул та ти пока за ли да
једи но они веру ју онлајн меди ји ма одно сно пор та ли ма. А нај ин -
те ре сант ни је је да дру штве ним мре жа ма нај ви ше веру ју Албан ци
и Тур ци иако дру штве не мре же уоп ште нису меди ји, па су и испи -
ти ва чи били изне на ђе ни.

На овим при ме ри ма може се закљу чи ти да су дру штве не мре же
једи ни сло бод ни медиј, који то у ства ри није. Пошто је то тако,
тре ба само ове две инфор ма ци је укр сти ти: дру штве не мре же јесу
сло бод не, али ипак нису меди ји. У раз у ме ва њу наве де ног, а ради
опште (дака ко и мен тал не) ста бил но сти, сви ма би нам зна чај на и
од кори сти била – медиј ска писме ност. Да, данас се људи нај че -
шће инфор ми шу путем интер не та и зато их тре ба нау чи ти да то
раде. 

* * *
Ове неде ље у Срби ји је обе ле жен Дан мен тал ног здра вља. Сре ћан
нам сви ма и да нико не угро зи нашу ста бил ност. У то име –  живе -
ли „миго ви”.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић



Завод за здрав стве ну зашти -
ту радни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа у
Вој во ди ни, кон стант но ради
на про ши ре њу бога тог спек -
тра сво јих услу га, због чијег
ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љу-
ба зно осо бље, при ја тан
амби јент, брза и про фе си -
о нал на услу га, све већи
број пре гле да који се у
нашем гра ду не раде ни на
јед ном дру гом месту –
само су неке од карак те ри -
сти ка које су издво ји ли
задо вољ ни кли јен ти Заво -
да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци ус-
лу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да
ура де и све врсте ултра звуч -
них пре гле да срца, рачу на -
ју ћи и пре глед сон дом пре -
ко јед ња ка (ТЕЕ). И за ову

услу гу анга жо ван је један од
воде ћих струч ња ка у тој
обла сти – dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, кар ди о лог,
док тор меди цин ских нау ка
и маги стар кар ди о ло ги је са
Инсти ту та „Деди ње”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки и
Пан че ва ца бира Завод „Пан -
че вац”, посеб но онда када је
нео п ход но ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на јед ном месту
и доби ти резул та те што пре.

С тим у вези, тре ба под се ти -
ти и на то да се у Заво ду,
при ме ра ради, све врсте
лекар ских уве ре ња изда ју за
мак си мал но два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру ју
сви они који посе ду ју лојал -
ти кар ти це Ауто-цен тра
„Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле фо -
на Заво да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903, а ово
су ујед но и бро је ви путем
којих се зака зу ју пре гле ди.
Ново сти може те пра ти ти и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

НО ВА АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст на про те тич ке
услу ге

Од самог отва ра ња,
кра јем про шле годи не,
Цен тар за хит ну и
реста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Нико дент
медик” исти че се по
ква ли те ту услу га,
савре ме ној опре ми,
про фе си о нал ном и
љуба зном осо бљу и
при јат ном амби јен ту.

Осим тога, све већи
број наших сугра ђа на
одлу чу је се за услу ге ове сто ма -
то ло шке орди на ци је, којом руко -
во ди др Ђор ђе Нико лић, због
атрак тив них цена и могућ но сти
пла ћа ња на одло же но.

Због вели ког инте ре -
со ва ња наших сугра ђа на
и сугра ђан ки, у „Нико -
ден ту” су одлу чи ли да
поно во покре ну акци ју у
окви ру које сви они који -
ма су нео п ход не услу ге
из обла сти про те ти ке
оства ру ју пра во на чак
30% попу ста.

Иско ри сти те ову при -
ли ку и зака жи те пре глед
путем теле фо на 064/21-

75-056. Овај савре ме ни и
модер но опре мље ни цен тар
нала зи се пре ко пута ста ре роб -
не куће, у Ули ци Мак си ма Гор -
ког 2. Д. К.

За про је кат „Акти ван
поче так” издво је но
око 480.000 дина ра

Обу хва ће на деца 
са инте лек ту ал ним 
поте шко ћа ма 
и аути змом

Хоће ли бити 
настав ка сарад ње?

Деле га ци ја Амба са де Аустра ли -
је у Срби ји, са заме ни ком амба -
са дор ке те земље Гле ном Мори -
со ном на челу, посе ти ла је наш
град у уто рак, 10. окто бра, како
би се на лицу места уве ри ла на
који начин удру же ње „На пола
пута” спро во ди про је кат „Ак-
тив ни поче так”, који је то
дипло мат ско пред став ни штво
финан сиј ски подр жа ло.

Пре ма речи ма Мари не
Куриљ, глав не коор ди на тор ке
удру же ња „На пола пута”, овај
про је кат, вре дан око 480.000
дина ра, наме њен je деци с раз -
вој ним смет ња ма и њихо вим
роди те љи ма.

– У окви ру про јек та, који
тра је од јану а ра до кра ја децем -
бра ове годи не, реа ли зу је мо
музич ке ради о ни це у сарад њи
с машта о ни цом „Срцулен це” и
уз подр шку игра о ни це „Остр -
во с бла гом”, као и спорт ске
ради о ни це зајед но с клу бом
„СМС фит нес”. Кључ ну ствар и
око сни цу про гра ма чини инди -
ви ду ал ни рад наших дефек то -
ло га с децом. Тако ђе, иску ство
на тере ну нам је ука за ло на
недо ста так подр шке роди те љи -
ма, па смо сто га у окви ру
„Актив ног почет ка” осно ва ли и
Роди тељ ски клуб и тако омо -
гу ћи ли роди те љи ма да, уз аси -
стен ци ју наших сарад ни ка,
међу соб но раз ме њу ју инфор -
ма ци је, да раз го ва ра ју о про -
бле ми ма и да деле иску ства –
обја сни ла је Мари на Куриљ.

Углед ни гости из аустра лиј -
ске амба са де има ли су при ли -
ку да при су ству ју актив но сти -
ма у про сто ри ја ма Удру же ња,
као и у игра о ни ци „Остр во с
бла гом”, и да кроз раз го вор с

роди те љи ма деце са инте лек -
ту ал ним поте шко ћа ма и аути -
змом из прве руке доби ју
инфор ма ци је о свим пред но -
сти ма овог про јек та.

– У актив но сти је било укљу -
че но десе так деце нај мла ђег
узра ста и око пет на е сто ро мла -
дих. Њихов напре дак је еви ден -
тан, што потвр ђу ју и иску ства
роди те ља. Рана интер вен ци ја и
трет ма ни у нај ра ни јем узра сту
заи ста су од кру ци јал ног зна -
ча ја, јер је то доба живо та дете -
та када може пуно тога да се
постиг не. Ми се нада мо да ће,
након ове посе те, пред став ни -
ци аустра лиј ске амба са де пре -
по зна ти важност све га што
ради мо и да ће нам омо гу ћи ти
да про је кат реа ли зу је мо и иду -
ће годи не. У сва ком слу ча ју,
сле де ћи доса да шњу прак су
Удру же ња, ми ћемо ове актив -
но сти сигур но наста ви ти на
овај или онај начин, јер нас

пози тив ни резул та ти охра бру -
ју да не оду ста не мо – нагла си -
ла је Мари на Куриљ.

Заме ник амба са дор ке Глен
Мори сон иста као је да је про -
је кат „Актив ни поче так” фи-
нан си ран кроз „Direct Aid Pro-
gram” (DAP), који се реа ли зу је
директ но из Кам бе ре, а посред -
ством амба са да.

– Про грам је наме њен пру -
жа њу дона ци ја земља ма у раз -
во ју и првен стве но има за циљ
сма ње ње сиро ма штва и оства -
ри ва ње напрет ка у скла ду с
наци о нал ним инте ре си ма Аус-
тра ли је. Сва ке годи не при ма -
мо више сто ти на пред ло га про -
је ка та, а углав ном се фо-
ку си ра мо на оне који се тичу
људ ских пра ва и соци јал не
зашти те. То су за нас јако
важне обла сти и нада мо се да
ће Аустра ли ја уско ро поста ти
јед на од воде ћих на листи Ује -
ди ње них наци ја за људ ска пра -

ва. Тако ђе, инте гра ци ја људи у
дру штво вео ма је бит на за
Аустра ли ју и сто га често подр -
жа ва мо про јек те који се одно -
се на помоћ деци која има ју
про блем са аути змом и њихо -
вим роди те љи ма – иста као је
Мори сон.

Ути сци роди те ља деце која
уче ству ју у про јек ту сасвим су
уса гла ше ни. Сви они исти чу
да је удру же ње „На пола пута”
једи но на тери то ри ји чита вог
гра да које пру жа подр шку
деци са инте лек ту ал ним поте -
шко ћа ма и аути змом. Роди те -
љи наво де да је напре дак који
су мали ша ни пости гли еви -
ден тан, те да сви у Удру же њу
дослед но раде на уна пре ђе њу
пси хо мо тор ног раз во ја, соци -
ја ли за ци ји и побољ ша њу капа -
ци те та и потен ци ја ла свих
уче сни ка у про јек ту, али и
оста лих чла но ва.

Д. Кожан

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ АМБА СА ДЕ АУСТРА ЛИ ЈЕ ПОСЕ ТИ ЛИ ПАН ЧЕ ВО

ПОДР ШКА ИЗ КАМ БЕ РЕ 
ЗА УДРУ ЖЕ ЊЕ „НА ПОЛА ПУТА”

Оправ да ли оче ки ва ња

ВАЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ БОЛ НИ ЦЕ

Физи кал на пре се ље на у 
гине ко ло шку амбу лан ту

Пан че вач ка Општа бол ни ца
оба ве шта ва паци јен те да је од
поне дељ ка, 9. окто бра, Слу жба
физи кал не меди ци не и реха -
би ли та ци је пре се ље на у про -
сто ри је гине ко ло шке амбу лан -
те, која се нала зи у управ ној
згра ди бол ни це.

Како је обја сни ла др Сла ђа на
Кова че вић, пи-ар мена џер те
уста но ве, ово пре се ље ње је нео -
п ход но због радо ва на рекон -
струк ци ји Интер ног оде ље ња.

– Гине ко ло шке интер вен ци -
је ће се ради ти на Гине ко ло -

шком оде ље њу бол ни це, с тим
што ће се бри се ви узи ма ти у
амбу лан ти број 7 у Спе ци ја ли -
стич ком цен тру – нагла си ла је
Кова че ви ће ва.

Рекон струк ци ја Интер ни -
стич ког бло ка сигур но ће узро -
ко ва ти још слич них пре се ље -
ња и изме на у режи му рада
бол ни це, а о свим дета љи ма
паци јен ти ће бити бла го вре ме -
но оба ве ште ни како путем
меди ја, тако и на сај ту уста но -
ве www.bolnicapancevo.rs.

Д. К.

ПОВЕ РЕ НИ ШТВО ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Финан сиј ска помоћ 
ђаци ма

Пове ре ни штво за избе гли це
Гра да Пан че ва оба ве шта ва
избе гла и расе ље на лица да је
Фонд за пру жа ње помо ћи избе -
глим, прог на ним и расе ље ним
лици ма рас пи сао јав ни позив
за доде лу јед но крат не финан -
сиј ске помо ћи наме ње не уче -
ни ци ма сред њих шко ла на
тери то ри ји Вој во ди не.

При ја ве на јав ни позив под -
но се се директ но поме ну том
фон ду, и то до 1. новем бра, на
обра сцу који се може пре у зе ти
са сај та www.fondajnfort.rs или
у про сто ри ја ма Пове ре ни штва
за избе гли це Гра да Пан че ва,
Трг кра ља Петра I 2–4, рад ним
дани ма од 8 до 15 сати.

М. Д.

КОН ЦЕРТ У МУЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

За напу ште не живо ти ње
У Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур” у петак, 13. окто бра, од
18.30, биће одр жан мул ти ме -
ди јал ни кон церт кла се спец.
проф. Мари је Лиге ти Балинт и
проф. Љиља не Радо са вље вић.

Кон церт се одр жа ва пово дом
Свет ског дана живо ти ња, а сви
посе ти о ци ће сво јим при ло зи ма

у хра ни или нов цу моћи да
помог ну напу ште ним живо ти ња -
ма о који ма бри не Дру штво при -
ја те ља живо ти ња „Љубим ци”.

На про гра му ће бити дела Д.
Каба лев ског, Е. Гри га, Ф.
Листа, К. Сен Сан са, Биља не
Крстић и дру гих ауто ра.

М. М. В.

Панчевачки Фитнес-клуб
„Флекс” приредиће поново
Светски куп у фитнесу и
боди-билдингу, идућег ви-
кенда, у дворани Културног
центра Панчева.

Најпре ће у суботу, 14. окто-
бра, од 10 сати, бити одржано
надметање у дечјем фитнесу
под називом „Fit-kid”.

Jош један спектакл за пам-
ћење перфектно извајаних
тела биће приређен наредног
дана, у недељу, 15. октобра, уз
учешће представника великог

броја земаља. Свечано отва-
рање Светског купа за сенио-
ре и јуниоре заказано је за 15
сати.

У организацији највећег
окупљања у Србији када је
реч о фитнесу, дечјем фитне-
су и боди-билдингу, поред
„Флекса”, учествоваће и
Национална аматерска боди-
-билдинг асоцијација Србије
и WFF.

Улаз за све програме је бес-
платан.

Ј. Ф.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
„ФЛЕКСА”

Светски куп у фитнесу 
и боди-билдингу



Чла но ви пан че вач ких одбо ра
Демо крат ске стран ке и Нове
стран ке поло жи ли су вен це и
ода ли почаст жртва ма пово дом
6. окто бра – дана осло бо ђе ња
Пан че ва у Дру гом свет ском рату.
Венац на спо мен-обе леж ја у Град -
ском пар ку народ ним херо ји ма
Олги Петр ов, Мар ку Кули ћу и
Сте ви ци Јова но ви ћу зајед но су
поло жи ли Ката ри на Дра ги ће -
вић, порт па рол Град ског одбо -
ра Нове стран ке, и Милош Мар -
ко вић, пот пред сед ник Град ског
одбо ра Демо крат ске стран ке.

Мар ко вић је рекао да је 6.
окто бар 1944. годи не био дан
вели ке побе де, сре ће и наде за
ста нов ни ке нашег гра да. Он је
под се тио да је прe 73 гoдинe, уз
пoмoћ сoвjeтс кe Црвeнe aрмиje,

кojу je прeдвoдиo кoмaндaнт
Вaсилиj Филипoвич Maргeлoв,
Пан че во oслoбoђeно oд фa-
шизмa и нaцизмa.

– Дaнaс смo с прeдстaв-
ницимa Нове стрaнкe пo-
лoжили вeнaц нa спoмeн-
-oбeлeжja нaрoдним хeрojимa у

знaк сeћaњa нa свe људe кojи су
дaли свoje живoтe дa бисмо ми
дaнaс живeли у миру и слoбoди,
бeз oбзирa на то штo je слoбoдa
кao jeднo oд oснoвних дeмoкрaт -
ских нaчeлa пре тр пе ла данас
одре ђе ни сте пен дефор ма ци је –
изја вио је Мар ко вић.

Дра ги ће ви ће ва је рекла да су
пред став ни ци обе ју стра на ка
дошли да ода ју почаст херо ји ма
који су дали сво је живо те за
осло бо ђе ње од фаши зма и да
су народ ни херо ји „били све -
тла тач ка у нашој исто ри ји и
увек ћемо да их се сећа мо”.

– Увек ћемо обе ле жа ва ти
овај дан, јер је 6. окто бра 1944.
годи не Пан че во осло бо ђе но од
фаши зма – наве ла је Ката ри на
Дра ги ће вић.

Пан че вач ки соци ја ли сти изра -
жа ва ју задо вољ ство пово дом
почет ка радо ва на рекон струк -
ци ји свих шест ета жа Интер -
ног оде ље ња Опште бол ни це, а
упра во за то су се и зала га ли у
послед њој пред из бор ној кам -
па њи за локал не избо ре. Град -
ски одбор СПС-а ука зу је на то
да није довољ на само про стор -
на рекон струк ци ја, већ и орга -
ни зо ва ни ја бол ни ца након
радо ва.

– Потреб но је интер ни стич -
ки сек тор, који је годи на ма у
запећ ку у одно су на хирур шке
гра не, реор га ни зо ва ти по
савре ме ним прин ци пи ма ди-
јаг но сти ке и лече ња. То би
омо гу ћи ло да гра ђа ни из чита -
вог јужног Бана та има ју трет -
ман као у нај бо љим здрав стве -

ним уста но ва ма у Срби ји –
пору чио је др Ста ни слав Мило -
ше вић, члан Град ског одбо ра
СПС-а.

Он назна ча ва да тре ба
побољ ша ти орга ни за ци ју рада
у При јем но-ургент ној слу жби,
јед ној од нај ва жни јих слу жби
у Општој бол ни ци.

– Тре нут но посто је број не
замер ке не само на про стор већ
и кадров ске и орга ни за ци о не
и то се мора након рекон струк -
ци је испра ви ти, да би паци јен -
ти били брже сме ште ни.
Потреб но је спро ве сти про -
стор ну реор га ни за ци ју Неу ро -
ло шког оде ље ња, са опре ма њем
интен зив не једи ни це за цере -
бро ва ску лар не боле сти пре ма
савре ме ним прин ци пи ма. То
би омо гу ћи ло да се при ме ни

фибри но ло за, нај са вре ме ни ја
и нај е фи ка сни ја тера пиј ска
про це ду ра код обо ле лих од
можда ног уда ра. Потреб на је
набав ка ЕМГ апа ра та, као и
еду ка ци ја кадра за елек тро ми -
о не у ро ло ги ју – саоп штио је
Мило ше вић.

Он је дао и кон крет не пред -
ло ге за побољ ша ње рада бол -
ни це након рекон струк ци је, те
је потреб на и реор га ни за ци ја

Пне у моф ти зи о ло шке слу жбе
са савре ме ном дијаг но сти ком
и днев ном бол ни цом, еду ка ци -
ја кадра за брон хо ско пи ју (која
је некад рађе на у нашој бол ни -
ци), затим алер го ло шко-пул -
мо ло шка амбу лан та, али и
пул мо ло шка једи ни ца интен -
зив не неге.  Мило ше вић сма -
тра да тре ба фор ми ра ти и оде -
ље ње за пали ја тив ну негу за
паци јен те у тер ми нал ној фази
малиг не боле сти, што би доста
зна чи ло како за саме боле сни -
ке,  тако и за њихо ве поро ди -
це. Др Ста ни слав Мило ше вић
пред ла же и додат ну еду ка ци ју
за мла ђе лека ре за кре и ра ње
АВ фисту ла код паци је на та на
хемо ди ја ли зи, јер би то убр за -
ло и олак ша ло лече ње тешких
бубре жних боле сни ка.
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Посто ји мно го слич но сти и исто вр сно сти, неких раз ли ка
има. Оно што је врло важно, то је чиње ни ца да ни Устав
Шпа ни је ни Устав Срби је не допу шта ју одва ја ње, одно -
сно сеце си ју, ни након рефе рен ду ма, ни на дру ги начин.
И Косо во и Ката ло ни ја су једи ни це у држа ва ма чији уста -
ви то не допу шта ју. Устав Кана де допу шта, у Вели кој Бри -
та ни ји би то исто било могу ће.

(Ака де мик и про фе сор међу на род ног пра ва 
Тибор Вара ди, РТС, 9. окто бар)

* * *
Све док не схва ти мо да нам не тре ба газда, неће мо бити
сло бо дан народ. Ми смо суштин ски прет по ли тич ко дру -
штво, нема дифе рен ци ја ци је кад су поли ти ке у пита њу.
Тре ба ће нам деце ни је обра зо ва ња да схва ти мо шта је пар -
ла мен та ри зам и више пар тиј ско дру штво. Није нор мал но
да неко доби је 50 одсто гла со ва, осим кад има те меди је
какве има те, као и купо ви ну гла со ва.

(Нека да шњи пред сед ник Демо крат ске стран ке 
Бојан Пај тић, Н1, 9. окто бар)

* * *
У Срби ји и те како посто ји дебат на атмос фе ра и сло бо да
изра жа ва ња... Шта зна чи ’сло бод ни меди ји’, да ли негде
у запад ним демо кра ти ја ма посто ји забра на да подр жа ва -
те вла ду или сте сло бод ни само ако кри ти ку је те, где је
раз ли ко ва ње кри ти ка од дез ин фор ма ци ја и неи сти на?

(Мини стар ка за европ ске инте гра ци је 
Јадран ка Јок си мо вић, „Фонет”, 9. окто бар)

* * *
САД су увек подр жа ва ле дија лог у којем ЕУ посре ду је и
зајед нич ки ћемо наста ви ти бли ско да сара ђу је мо на
запад ном Бал ка ну.

(Порт па рол  Европ ске слу жбе за спољ не посло ве 
Маја Коци јан чич, „Бета”, 7. окто бар)

Ма, шта ми ре че!

Миро вић наја вио да
за неко ли ко дана
почи ње ком плет на
рекон струк ци ја
Опште бол ни це 
Пан че во

Пот пи сан про то кол о
сарад њи на про јек ту
изград ње брзе 
сао бра ћај ни це Нови Сад
– Зре ња нин – Бор ча

Дру га зајед нич ка сед ни ца Вла -
де Срби је и Покра јин ске вла де,
прва у овој годи ни, којој су пред -
се да ва ли њихо ви пред сед ни ци
Ана Брна бић и Игор Миро вић,
одр жа на је 6. окто бра у Пала ти
Срби је у Бео гра ду.

Пред сед ник Покра јин ске
вла де Игор Миро вић нагла сио
је да је зајед нич ком сед ни цом
две ју вла да, у поли тич ком
сми слу, пока зан кон ти ну и тет
зајед нич ке поли ти ке и оку пља -
ња око про је ка та који има ју
наци о нал ни карак тер. Ово ће,
како је рекао, у будућ но сти
дефи ни са ти меру вред но сти за
мно ге обла сти о који ма се раз -
го ва ра ло.

Миро вић је додао да за неко -
ли ко дана почи ње ком плет на
рекон струк ци ја реги о нал не Оп-
ште бол ни це у Пан че ву, коју ће
у пот пу но сти финан си ра ти
Покра јин ска вла да.

– Зајед нич ка поли ти ка нема
алтер на ти ву. Ми смо овде због
гра ђа на, због кори сних ства ри
које за њих може мо да ура ди -
мо, а то може мо само зајед но
– казао је Миро вић.

ЗАЈЕД НИЧ КА СЕД НИ ЦА ДВЕ ЈУ ВЛА ДА

ПРИ О РИ ТЕ ТИ 

ИНФРА СТРУК ТУР НИ ПРО ЈЕК ТИ

Он је нагла сио да је на сед ни -
ци било речи и о 19 нераз ви је -
них општи на у Вој во ди ни, које
су насле ђе неког рани јег вре ме -
на, као и о потре би да над ле жна
мини стар ства и секре та ри ја ти
реша ва ју про бле ме у тим општи -
на ма, како би се поди гао ква ли -
тет живо та гра ђа на.

Пре ми јер ка Срби је Ана Брна -
бић нагла си ла је да је ово наста -
вак одр жа ва ња зајед нич ких сед -
ни ца две ју вла да, које зајед но
раде на мно го важних про је ка -
та. Због тога je, како је Брна би -
ће ва наве ла, важно да се раз го -
ва ра и да се види у којој фази
реа ли за ци је су сви про јек ти.

Она је иста кла да су при о ри -
те ти инфра струк тур ни про јек ти,
попут рекон струк ци је и реха би -

ли та ци је држав ног пута Нови Сад
– Зре ња нин и Зре ња нин –Бе о -
град, затим изград ња науч но тех -
но ло шког пар ка, набав ка акце -
ле ра то ра за Инсти тут за
онко ло ги ју у Срем ској Каме ни -
ци, те мере за убла жа ва ње после -
ди ца суше. Као важан про је кат
издво ји ла је и Инсти тут „Био -
сенс” у Новом Саду, који је, како
је наве ла, цен тар диги та ли за ци -
је у пољо при вре ди не само за Вој -
во ди ну и Срби ју већ и за Евро пу.

Пред сед ни ца Вла де Срби је
наве ла је да запо че ти про јек ти
– изград ња згра де Радио-теле -
ви зи је Вој во ди не и Народ ног
позо ри шта у Субо ти ци – мора -
ју да се при ве ду кра ју, како би
се могло пре ћи на дру ге зна -
чај не про јек те.

У фоку су је и изград ња систе -
ма за навод ња ва ње, а пре ми јер -
ка Срби је под се ти ла је на то да
је поче ла реа ли за ци ја четр на -
ест ова квих про је ка та, који ма
ће бити покри ве но 50.000 хек -
та ра ора ни ца – саоп шти ла је
Покра јин ска вла да.

После сед ни це су пот пи са -
ни про то ко ли о сарад њи на
зајед нич ким про јек ти ма,
попут Про то ко ла о сарад њи
на посло ви ма при пре ме про -
јек та изград ње брзе сао бра -
ћај ни це – држав ног пута Нови
Сад – Зре ња нин – Бор ча, што
ће бити зна чај но и за саме
Пан чев це.

Прва зајед нич ка сед ни ца
две ју вла да одр жа на је 22.
окто бра про шле годи не.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ

Задо вољ ство због почет ка радо ва у Болници

„ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ” 

И АГРАРНИ ФОРУМ

Дизел за пољопривреду
на чекању
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ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА И НОВА СТРАН КА

Сећа ње на сло бо ду

Удружење „Панчевачки ра-
тари” и асоцијација Аграр-
ни форум сматрају да је
пропуштено да 2017. годи-
на буде проглашена годи-
ном елементарних непого-
да од суша, па је самим тим
изостала и конкретна мера
за неопходну помоћ рата-
рима. Удружење „Панче-
вачки ратари” и асоцијаци-
ја Аграрни форум Панчева
још једном апелују и пози-
вају државу да схвати да су
пољопривредници у веома
тешком положају, а да су
ратари у 2017. години
доживели финансијски
слом и да због тога од над-

лежних очекују озбиљност у
доношењу правовремених
одлука у вези с помоћи за
санирање последица од суше.

„Нису отписане ни намет-
нуте обавезе по основу накна-
де за одводњавање до краја
2016. године, иако Уредба Вла-
де Србије није била усклађена
са тада важећим Законом о
водама. Ни плаћање ПИО
доприноса пољопривредника
није стављено у статус миро-
вања у овој години”, саопшти-
ла су ова два удружења.

Пољопривредници чекају
и доношење конкретних
мера за ослобађање 50 одсто
од убирања акциза за дизел-
-гориво. У међувремену теку
оптимални агророкови за
сетву пшенице, па пољопри-

вредници чекају и олакшице
у вези с куповином дизел-
горива.

„Одуговлачење и недоно-
шење конкретних мера по-
моћи угрозиће и обнављање
нове производње и сетву ози-
мих усева у оптималним
агророковима”, навели су у
заједничком саопштењу, 9.
октобра, „Панчевачки рата-
ри” и Аграрни форум.

Прошле недеље на зајед-
ничкој седници влада Срби-
је и АП Војводине најављено
је да ће држава помоћи
пољопривредницима пред
јесењу сетву. Министар
пољопривреде Бранислав

Недимовић прецизирао је да
држава помаже пољопри-
вредницима за набавку семе-
на, као и субвенционисаним
краткорочним кредитима за
јесењу сетву. Те две мере су
у току од прошле недеље, а
још две мере биће им на рас-
полагању у наредним неде-
љама, па ће држава помоћи
у набавци горива и репрома-
теријала.

– Кад је реч о накнадама
за одводњавање, данас смо се
договорили како то треба да
изгледа и остаје да нађемо
техничке алате с Министар-
ством финансија, због разли-
читих система финансирања
водопривреде у Војводини и
централној Србији – рекао је
Недимовић.



Пово дом обе ле жа ва ња 6. окто бра –
73 годи не од осло бо ђе ња Пан че ва од
фаши ста у Дру гом свет ском рату,
гра до на чел ник и пред сед ник Скуп -
шти не Пан че ва, као и пред став ни ци
Вој ске Срби је, Саве за удру же ња
бора ца НОБ-а, Саве за анти фа ши -
ста и дру гих удру же ња гра ђа на
поло жи ли су вен це на спо мен-
-обе леж ја у гра ду.

Гра до на чел ник Пан че ва Саша
Павлов поло жио је венац на
обно вље ни спо ме ник поги ну лим
бор ци ма Црве не арми је, на углу
Стар че вач ке и Прво мај ске ули -
це у Вој ло ви ци.

– Пози вам све да наста ве да се
сећа ју, да цени мо и пошту је мо
оно што су наши пре ци с муком
пости гли. Не сме мо дозво ли ти
да се такви зло чи ни и звер ства
про тив чове чан ства поно ве, а то
ћемо успе ти тако што неће мо допу -
сти ти да таква дела пад ну у забо рав
и тако што ћемо нашу децу вас пи -
та ва ти у духу мира, пра вих вред но -
сти, пошто ва ња и јед на ко сти. Тако
ћемо ство ри ти боље окру же ње за

буду ће нара шта је – изја вио је гра до -
на чел ник.

Он је додао да су то раз ло зи за
обно ву овог спо ме ни ка, који дати ра
из 1946. годи не. То је први спо ме -

ник посве ћен поги ну лим бор ци ма
Црве не арми је у Пан че ву.

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Тигран Киш поло жио је венац на
спо мен-обе леж је народ ним херо ји -
ма у Град ском пар ку.

М. Д.

Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Свет ски дан мен тал ног здра вља обе ле -
жа ва се сва ког 10. окто бра од 1992.
годи не, јер посто ји све изра же ни ја
потре ба да се о овом про бле му гово ри
и да се ради на њего вом реша ва њу.
Мен тал ни поре ме ћа ји пога ђа ју људе
оба пола, свих ста ро сних доба, из свих
сре ди на. Ста ти стич ки пода ци Свет ске
здрав стве не орга ни за ци је још из 2002.
годи не ука за ли су на то да је 154 мили -
о на људи у све ту пати ло од депре си је,
само јед не фор ме мен тал ног поре ме -
ћа ја. Депре си ја је глав ни узрок инва -
лид но сти и нала зи се на четвр том месту
гло бал ног опте ре ће ња од боле сти.

Мен тал но здра вље под ра зу ме ва
скла дан однос у самој лич но сти у
емо ци о нал ном, инте лек ту ал ном и
соци јал ном сми слу. Мен тал но здра -
вље је вео ма важно за добро функ ци -
о ни са ње сва ког поје дин ца и дру штва,
јер пси хич ки поре ме ћа ји не иза зи ва -
ју само погор ша ње ква ли те та живо -
та, пат њу и оту ђе ност обо ле лих осо -
ба, већ ути чу и на целу зајед ни цу.

Пита ли смо наше сугра ђа не како
бри ну о свом мен тал ном здра вљу.

МИР ЈА НА ЖИВА НОВ ПАВ КО ВИЋ,
дома ћи ца:

– Већи на људи и не раз ми шља о
мен тал ном здра вљу. Ја себе поку ша -
вам да сачу вам тако што избе га вам
стре сне ситу а ци је у живо ту и тру дим
се да се што мање нер ви рам. Посве -
ћу јем доста вре ме на и пажње дете ту.
Бави мо се њего вом шко ли цом и онда

и немам вре ме на да раз ми шљам о
про бле ма тич ним ства ри ма.

БРА НИ СЛАВ ЂЕКО ВИЋ ЂЕКА, ди-џеј:
– Рокен рол је мој одбрам бе ни

меха ни зам. Радим музич ку еми си ју
и два де сет чети ри сата сам у том кон -
тек сту. Неко иде на пеца ње, неко на
фуд бал, а мене опу шта музи ка. Често
ме пита ју људи баш то како успе вам
у овом луди лу од вре ме на, а ја кажем
да ми је, после поро ди це, нај ва жни ја
ствар рокен рол. Про бле ме насто јим
да откло ним дру же ћи се с мла дим
све том. Сушти на мен тал ног здра вља
је про на ћи одбрам бе ни систем. Тако -
ђе, пре по ру чу јем они ма који ма је
нео п ход на помоћ, да се обра те пси -
хи ја три ма и пси хо ло зи ма.

СЛО БО ДАН ДАМЈА НО ВИЋ, 
рачу нар ски тех ни чар:

– Мој начин да сачу вам мен тал но
здра вље, јесте чита ње нови на и књи -
га. Вели ки део вре ме на про во дим у
шет њи са сво јим псом. Чини ми се да
људи има ју про бле ме јер кре ну без -
ве зним путем, желе ћи да неке ства ри
ура де на брзи ну. Тако ништа не успе -
ва, па буде још горе него рани је.

ЈОВИ ЦА ПАН ЧО ВАН, возач:
– Про во дим што више вре ме на с

поро ди цом. То ме опу шта. Воли мо да
шета мо по при ро ди с децом. Мислим
да су људи гене рал но под стре сом
због нема шти не. Све се данас врти

око нов ца и то дово ди до теско ба јер
се нема за све што је нео п ход но. Није
добро то што људи вешто при кри ва ју
сво је про бле ме, а ја и не позна јем
неко га ко би се обра тио за помоћ пси -
хо ло гу или пси хи ја тру.

МИЛИ ЦА ШОЛИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја немам ника квих про бле ма, али

при ме ћу јем да су људи гене рал но
депре сив ни. Оно што уоча вам код
себе, јесу смет ње када дола зи до про -
ме не вре ме на. Чини ми се да људи и
не раз ми шља ју о мен тал ном здра вљу,
можда и зане ма ру ју про бле ме.

ЈЕЛЕ НА МИЛО ШЕ ВИЋ, пси хо лог:
– Редов но идем у позо ри ште, у опе -

ру, читам књи ге. Поку ша вам да избе -
га вам људе. Већи на људи не схва та
шта је уоп ште мен тал но здра вље, тако
да и не обра ћа пажњу на то. Када би
има ли мало раши рен појам, када би
има ли сазна ње шта је мен тал но здра -
вље, веро ват но би води ли рачу на.
Људи тако ђе не зна ју која је раз ли ка
изме ђу пси хо ло га и пси хи ја тра. Често
се обра ћа ју НЛП тре не ри ма, који им
не дозво ља ва ју да се осе ћа ју тужно,
што је јако нега тив но. Ми посто ји мо
и такви. Посто ји про цес туге, седам,
четр де сет дана. Нису ста ри ји гово ри -
ли без везе. Ми мисли мо да ако не
при хва та мо тугу, то ће про ћи и да то
тако тре ба.

Анке ти ра ла 
Мир ја на Марић Велич ко вић

Ј. ПАНЧОВАНС. ДАМЈАНОВИЋ М. ШОЛИЋ Ј. МИЛОШЕВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО БРИ НЕ ТЕ О СВОМ МЕН ТАЛ НОМ ЗДРА ВЉУ?

Про на ћи одбрам бе ни меха ни зам

Б. ЂЕКОВИЋM. Ж. ПАВКОВИЋ

ХРОНИКА

неза ви сне кон сул тант ки ње, и у сарад -
њи са запо сле ни ма у Град ској упра -
ви, почев од 2016. годи не ради на,
како наво ди, урод ња ва њу буџе та да би
се олак шао про цес спро во ђе ња мера
Вла де Репу бли ке Срби је на пољу уна -
пре ђе ња поло жа ја жена и уво ђе ња
род ног буџе та.

– При пре ми ће мо пред лог дело ва ња,
оба ви ће мо кон сул та ци је са Саве том за
род ну рав но прав ност и пред ло жи ће -
мо кон крет не про грам ске актив но сти
у обла сти ма соци јал не зашти те, при -
вре де и еко ном ског раз во ја и пољо при -
вре де над ле жним секре та ри ја ти ма као
пред лог буџе та за 2018, а у скла ду с
поме ну тим усво је ним пла ном – изја -
ви ла је Тодо ро ви ће ва.

Она је под се ти ла да у нашем гра ду
има 52 одсто жена, да оне има ју и дру -

га чи је потре бе, али и да још нема аде -
кват ног систем ског одго во ра, попут
добре пре вен ци је и зашти те од наси -
ља у поро ди ци, еко ном ске подр шке
за њихо ву неза ви сност, олак ша ног
при сту па здрав стве ној зашти ти и још
мно го тога.

Закон о буџет ском систе му и Упут -
ство за изра ду одлу ке о буџе ту локал -
не вла сти нала жу да се до 2020. годи -
не зао кру жи про цес посте пе ног
уво ђе ња род но одго вор ног буџе ти ра ња
за све буџет ске кори сни ке у Срби ји на
свим ниво и ма вла сти. Ово се оства ру -
је доно ше њем годи шњег пла на за
поступ но уво ђе ње род но одго вор ног
буџе ти ра ња, који је оба ве зан, а Пан че -
во је ура ди ло овај план и за 2017, али
и за 2018. годи ну. Пла но ви дефи ни шу
нај ма ње један циљ, али и инди ка то ре
који мере уна пре ђе ње рав но прав но сти
изме ђу жена и мушка ра ца, у окви ру
јед ног или више про гра ма или про -
грам ских актив но сти.

М. Дими трић

Сред ства наме ње на 
и жена ма

На ини ци ја ти ву Саве та за род ну рав -
но прав ност Скуп шти не гра да, у град -
ској кући је про шле неде ље одр жан
саста нак којем су при су ство ва ли и
заме ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић, већ ник Милен ко Чуч ко -
вић и Ени са Аго вић Хоти из Секре та -
ри ја та за финан си је, а тема је била
при пре ма буџе та Пан че ва за наред ну
годи ну, али род но одго вор ног, како
каже Мили ца Тодо ро вић, пред сед ни -
ца Саве та за род ну рав но прав ност
Пан че ва. Она је на том састан ку упо -
зна ла над ле жне с про це сом уво ђе ња
род ног буџе та кроз про је кат „Пут ка
род ној рав но прав но сти у гра ду Пан -
че ву”. Пита ли смо је да нам обја сни
појам род ни буџет.

– Пан че во је јед на од првих локал -
них сре ди на која је при ме ни ла закон -
ску оба ве зу и опре де ли ла новац за
одре ђе не про грам ске актив но сти само
за жене. То зна чи да су била издво је -
на сред ства, на при мер, за под сти ца -
ње жен ског пред у зет ни штва... Род но
одго вор но буџе ти ра ње зна чи уво ђе ње
прин ци па род не рав но прав но сти у
буџет ски про цес, а томе прет хо ди и
род на ана ли за буџе та, али и доно ше -
ње годи шњег пла на поступ ног уво ђе -
ња род но одго вор ног буџе ти ра ња, који
је оба ве зан за једи ни це локал не само -
у пра ве – изја ви ла је за „Пан че вац”
Мили ца Тодо ро вић.

Савет за род ну рав но прав ност, уз
струч ну подр шку Вишње Баћа но вић,

У ПРИ ПРЕ МИ РОД НИ БУЏЕТ

ПУТ КА РАВ НО ПРАВ НО СТИ 
И КРОЗ ГРАД СКУ КАСУ

ПОВО ДОМ 6. ОКТО БРА

Поло же ни вен ци

Пози ва мо гра ђа не Пан че ва, прав на
лица и све дру ге орга ни за ци је да
пред ло же кан ди да те за Новем бар ску
награ ду Гра да Пан че ва, која се тра -
ди ци о нал но доде љу је пово дом Дана
гра да.

Награ де се доде љу ју физич ком или
прав ном лицу које има пре би ва ли ште
на тери то ри ји гра да Пан че ва за нај -
вред ни ја достиг ну ћа у обла сти ма:
умет но сти, нау ке, архи тек ту ре и урба -
ни зма, нови нар ства, обра зо ва ња,
спор та, при вре де, меди ци не, соци јал -
ног и хума ни тар ног рада.

Пред лог у писа ној фор ми који
садр жи подат ке о кан ди да ту или гру -
пи за зајед нич ко дело и детаљ но обра -
зло же ње о достиг ну ћу или резул та ти -
ма рада за које се пред ла жу, као и
лич не подат ке пред ла га ча (име, пре -
зи ме, адре су) тре ба доста ви ти на
писар ни цу у Град ском услу жном цен -
тру (улаз из Ули це Петра Драп ши на)
нај ка сни је до 13. окто бра.

Под достиг ну ћем се под ра зу ме ва:
1. изу зет но дело у обла сти умет но -

сти: публи ко ва но дело књи жев ног и
пре во ди лач ког ства ра ла штва; дело
које је изве де но одно сно при ка за но
на сце ни; филм ско и радио-теле ви -
зиј ско оства ре ње при ка за но у био -
скоп ској дво ра ни или еми то ва но у
меди ји ма; дело изло же но одно сно
пре зен ти ра но у гале ри ји и дру гом
про сто ру наме ње ном за пре зен та ци ју
дела ликов ног и при ме ње ног ства ра -
ла штва, визу ел них и про ши ре них
меди ја; музич ко или музич ко-сцен -
ско дело изве де но у кон церт ној или
позо ри шној дво ра ни;

2. у обла сти нау ке: науч но оства ре ње,
одно сно рад у дру штве ним, хума ни -
стич ким, при род ним и тех нич ким нау -

ка ма који као резул тат има нова сазна -
ња и син те зу посто је ћих у циљу њихо ве
при ме не, који пред ста вља допри нос раз -
во ју науч не обла сти или раз во ју нових
про из во да, мето да или тех но ло шких
посту па ка, под усло вом да је обја вље но
у науч ној и струч ној лите ра ту ри, одго -
ва ра ју ћим науч ним часо пи си ма или
дру гим начи ном јав ног саоп шта ва ња;
про на ла зак који је у сми слу одре да ба
Зако на о патен ти ма при знат и упи сан у
зако ном утвр ђен реги стар;

3. у обла сти меди ци не: рад или
резул та ти изу зет не вред но сти поје -
дин ца који ма је дао зна ча јан допри -
нос раз во ју и уна пре ђе њу меди ци не и
здрав стве не зашти те људи;

4. у обла сти архи тек ту ре и урба ни -
зма: изу зет но дело у њима или у обла -
сти рекон струк ци је обје ка та; урба ни -
стич ки пла но ви за кон цеп ци ју и
мето до ло ги ју, под усло вом да су усво -
је ни и да је њихо ва реа ли за ци ја отпо -
че ла;

5. у обла сти нови нар ства: изу зет но
оства ре ње поје дин ца у нови нар ству
или публи ци сти ци, за сери ју напи са,
теле ви зиј ских или радиј ских при ло -
га или еми си ја, публи ци стич ких радо -
ва о тема ма од зна ча ја за уку пан дру -
штве ни живот Пан че ва и дру гим
обли ци ма елек трон ских и писа них
меди ја; кре а тив ни допри нос уре ђи ва -
њу рубри ке, еми си је и про гра ма који -
ма се зна чај но допри но си инфор ми -
са њу гра ђа на Пан че ва;

6. у обла сти обра зо ва ња: изу зет но
дело и резул тат вас пит но-обра зов ног
или инструк тив ног рада или у орга -
ни за ци ји и раз во ју школ ства гра да
Пан че ва;

7. у обла сти спор та: рад или резул -
та ти изу зет не вред но сти поје дин ца
који ма је дао зна ча јан допри нос
афир ма ци ји, раз во ју и уна пре ђе њу
спор та;

8. у обла сти при вре де: рад или
резул та ти изу зет не вред но сти поје -
дин ца или прав ног лица који ма је дат
зна ча јан допри нос афир ма ци ји, раз -
во ју и уна пре ђе њу при вре де у гра ду
Пан че ву;

9. у обла сти соци јал ног и хума ни -
тар ног рада: рад или резул та ти изу -
зет не вред но сти у овој обла сти.

КОН КУРС ЗА НОВЕМ БАР СКУ НАГРА ДУ

Сугра ђан ке и сугра ђа ни, 
пред ло жи те кан ди да те

Град ска коми си ја за оце ну про је ка та
ром ских орга ни за ци ја цивил ног дру -
штва у 2017. годи ни доне ла је реше -
ње о рас по де ли три мили о на дина ра
за њихо ву реа ли за ци ју. Гра до на чел -
ни ку је коми си ја пред ло жи ла да с нај -
ви ше нов ца, 710.000 дина ра, буде
финан си ран про је кат „Моје пра во
моје здра вље” удру же ња гра ђа на
„Импулс” Ром ске инте гра ци је жена
из Пан че ва. Демо крат ско удру же ње
Рома Срби је из Пан че ва доби ће за
„Ром ску кухи њу” 690.000 дина ра.
Пре ма одлу ци коми си је, Град Пан че -
во помо ћи ће са 580.000 дина ра про -
је кат „Уна пре ђе ње капа ци те та удру -
же ња за уче шће у спе ци ја ли зо ва ним

дона тор ским про гра ми ма ЕУ” Удру -
же ња Рома из Бео чи на. Пред ло же но
је и да две орга ни за ци је из Новог Сада
– удру же ња гра ђа на „Корак бли же” и
„Роме на” – доби ју 485.000 одно сно
535.000 дина ра за сво је про јек те.

Пред мет овог кон кур са, који је
Град Пан че во рас пи сао 8. сеп тем -
бра, јесте импле мен та ци ја мера и
актив но сти из Акци о ног пла на за
дру штве ну инте гра ци ју Рома у гра -
ду Пан че ву, у скла ду са Стра те ги јом
за инклу зи ју Рома у Репу бли ци
Срби ји за пери од 2016–2025, као и
про јек ти у вези с него ва њем и очу -
ва њем ром ске кул ту ре и тра ди ци је.

М. Д.

РЕЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА

Новац ром ским удру же њи ма



више ће се раз го ва ра ти о
могућ но сти ма про ши ре ња те
сарад ње. Тру ди ће мо се да
објек тив но сагле да мо све
модер не мода ли те те лече ња
коло рек тал ног кар ци но ма, па
да види мо где су они, а где смо
ми. Наш пут је тежи него у
већи ни дру гих зема ља Евро пе,
али то само зна чи да мора мо
бити упор ни ји и истрај ни ји, јер
ми хоће мо и може мо да има -
мо модер ну хирур ги ју у Срби -
ји – нагла сио је Јанић.

Зани мљи во је да ће се прак -
тич ни део ради о ни це, одно сно
хирур ги ја ужи во, први пут после
пет на ест годи на изво ди ти на
лапа ро скоп ском сту бу достој -
ном струч ња ка који ће на њему
ради ти. Овај стуб је вре дан око
60.000 евра и бол ни ца га је
недав но доби ла захва љу ју ћи
дона ци ји пред у зе ћа „Алмекс”.

Д. Кожан

ради о ни це и удру же ња „Круг
здра вља” засно ва ни су на иде -
ји да се кар ци ном коло рек ту -
ма, који је, ина че, јед на од три
нај че шће врсте малиг ни те та у
јужном Бана ту, пре ве ни ра,
боље дијаг но сти ку је и ква ли -
тет ни је опе ри ше, и то лапа ро -
скоп ски. На ради о ни ци ће уче -
ство ва ти проф. др Амџад
Пар ва из, проф. др Алек сеј
Кара чун, др Ричард Коен,
проф. др Нуно Фигу е ри до, др
Џајлс Боно-Смит, др Дипак
Синг-Ран гер, др Сем Пар кер,
проф. Пјо тр Цар ков, др Хамид
Зама ни и моја мален кост.
Основ ни кон цепт ради о ни це
јесте да кроз хирур ги ју ужи во
и пре да ва ња што више уна пре -
ди мо прак тич не хирур шке
вешти не и зна ња. Позва ли смо
и дома ће воде ће про фе со ре и
хирур ге, који ће тако ђе при ка -
за ти сво је резул та те у лапа ро -

скоп ској хирур ги ји – иста као
је др Мла ден Јанић.

Недо ста је тре нинг
Послед њих годи на на неким
хирур шким оде ље њи ма у
Срби ји лапа ро скоп ска хирур -
ги ја посте пе но поста је стан -
дард на мето да и све више
заме њу је отво ре ну хирур ги ју.

– Ипак, у већи ни наших бол -
ни ца хирур зи ма поред аде кват -
не опре ме недо ста је одго ва ра ју -
ћи тре нинг. Одсу ство довољ ног
бро ја иску сних инструк то ра
наме ће ургент ну потре бу да се
уве де систем ско реше ње за обу -
ку у овој хирур ги ји, а наши
гости су свет ски при зна ти ауто -
ри те ти упра во у тој обла сти.
При ка за ће мо резул та те које
смо досад оства ри ли захва љу -
ју ћи сарад њи с врхун ским
струч ња ци ма – Амџа дом Пар -
ва и зом, Ричар дом Кое ном и
Алек се јем Кара чу ном, али још

Из аспек та орга ни зо ва ња
савре ме не тржи шне про из -
вод ње, сада шње ста ње про -
стор ног уре ђе ња пољо при -
вред ног земљи шта је не-
о др жи во, а за тако нешто
има више фак то ра сма ње ња
и дегра да ци ја. У Срби ји су
то шире ње насе ља и инду -
стриј ских, рудар ских, енер -
гет ских и сао бра ћај них обје -
ка та, вод на и еол ска еро зи ја,
засла њи ва ње и заба ри ва ње
тла, губи так хран љи вих еле -
ме на та, попла ве, хемиј ско
зага ђе ње од био ин ду стриј -
ских изво ра, меха нич ко зби -
ја ње земљи шта при ли ком
обра де тешким маши на ма,
земљи шта и дру го.

С тим у вези, ветар на
голим повр ши на ма, без
биља ка, пого то во на обра ђе -
ним и струк тур но усит ње -
ним земљи шти ма, може у
одре ђе ним окол но сти ма
узро ко ва ти хидро е ро зи ју и
еол ску еро зи ју, које сма њу -
ју плод ност јер одно се нај -
плод ни ји део земљи шта
(меко ту). Ова поја ва нај че -
шће се јавља на голим
земљи шти ма с којих је ски -
ну та гаје на биљ на врста.

У том погле ду код нас су
нај кри тич ни ји месе ци феб-
ру ар, март, април, сеп тем -
бар и окто бар, то јест крај
зиме или поче так про ле ћа
и рана јесен. Тада веге та ци -
ја не шти ти довољ но земљи -

ште. Нерет ко се деша ва да
у том пери о ду нема пада ви -
на, па је вла га земљи шта
ниска и у таквим сушним
усло ви ма дола зи до лак шег
одно ше ња нај фи ни јих чес-
ти ца с плод них ора ни ца.
Реци мо, у Вој во ди ни се еол -
ском еро зи јом на 85 одсто
пољо при вред ног земљи шта
годи шње изгу би пре ко 0,9
тона мате ри ја ла по хек та ру.
При ме ра ради, на чер но зе -
му за поме ну ти пери од у
про се ку неста не 65 кило гра -
ма хуму са, затим пет кило -
гра ма азо та, дупло више
фос фо ра и 11 кило гра ма
кали ју ма.

То у вели кој мери сма њу је
плод ност земљи шта, а еол -
ска еро зи ја угро жа ва и дру ге
дело ве живот не сре ди не.

Пре ме шта њем чести ца
земље зага ђу је се ваздух,
оште ћу ју биљ ке и здра вље
живо ти ња, а запа же на су и
уче ста ла респи ра тор на обо -
ље ња људи. Нанос се при -
вре ме но или стал но тало жи
у окру же њу. У нашем рејо -
ну нај ве ћи део доспе ва у
реке, кана ле и дру ге повр -
шин ске воде. Спо ри ји токо -
ви су угро же ни ји, јер се
нанос тало жи дуж кори та и
ства ра про бле ме у раду
водо при вред них обје ка та и
систе ма.

Уз плод не чести це земљи -
шта често се пре но се штет -
не и опа сне мате ри је. Пре
све га оста ци пести ци да,
хер би ци да и мине рал них
ђубри ва, али и семе на коро -
ва, ште то чи не и спо ре гљи -
ва. Све то може доспе ти на
уда ље ност и до сто ти нак
кило ме та ра, услед чега се
коро ви, ште то чи не и боле -
сти брже шире.

Ова поја ва тако иза зи ва
сма ње ње ква ли те та воде и
пре ко мер ни раз вој алги,
аква тич не фло ре и коро ва.
Све то оте жа ва водо снаб де -
ва ње и навод ња ва ње, а дола -
зи и до њихо вог тало же ња и
наго ми ла ва ња у муљу.

Нај ве ћа опа сност од еол -
ске еро зи је у Вој во ди ни
посто ји у јужном и југо и сточ -
ном Бана ту. Посеб но су угро -
же не обра ђе не, усит ње не и

ого ље не повр ши не. При ме -
ном неких систе ма реду ко -
ва не обра де (на при мер,
кон зер ва циј ска обра да)
сма њу ју се или чак зау ста -
вља ју поја ве иза зва не кла -
сич ним рата ре њем. Дру га
од мера које спре ча ва ју
нега тив но деј ство еро зи је
услед ветра јесте поди за ње
ветро за штит них поја се ва,
што ће бити тема у наред -
ном бро ја „Пан чев ца”.

Заштит ни поја се ви углав -
ном су око хидро си сте ма
Дунав –Ти са –Ду нав и сао -
бра ћај ни ца, а нај ма ње их је
око пољо при вред них зем-
љи шта. Зато је нео п ход но
спре чи ти даљу еро зи ју
земљи шта и угро жа ва ње
вода одго ва ра ју ћом зашти -
том од ветра.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Еол ска еро зи ја или ветар као узрок
губит ка плод но сти земљи шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

У СРЕ ДУ СЕД МА КОЛО ПРОК ТО ЛО ШКА РАДИ О НИ ЦА

КРЕМ СВЕТ СКЕ ЛАПА РО СКО ПИ ЈЕ 

ОКУ ПЉА СЕ У ПАН ЧЕ ВУ
Уче ству је десет 
струч ња ка из 
Енгле ске, Руси је,
Ира на, Пор ту га ли је 
и Срби је

Мани фе ста ци ја
посто ји већ пет на ест
годи на

Уна пре ђе ње зна ња
кроз пре да ва ња 
и хирур ги ју ужи во

Чак девет нај бо љих свет ских
хирур га коло прок то ло га –
пето ри ца из Енгле ске, дво ји ца
из Руси је, један из Ира на и
један из Пор ту га ли је, уз нашег
Пан чев ца др Мла де на Јани ћа,
уче ство ва ће на Сед мој коло -
прок то ло шкој пан че вач кој ра-
ди о ни ци, која ће у Општој бол -
ни ци бити одр жа на у сре ду, 18.
окто бра, у орга ни за ци ји удру -
же ња „Круг здра вља” и уз
финан сиј ску подр шку Гра да.

Дан касни је исти овај тим одр -
жа ће низ пре да ва ња на редов -
ном састан ку Хирур шке сек ци је
Срп ског лекар ског дру штва, који
ће бити упри ли чен од 11 сати, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра.

У корак са све том
Пре ма речи ма др Мла де на
Јани ћа, дирек то ра ове ради о -
ни це и шефа Одсе ка коло рек -
тал не хирур ги је Опште бол ни -
це у Пан че ву, већи на углед них
гости ју из ино стран ства срп -
ским хирур зи ма је добро позна -
та с прет ход них саста на ка, а
сада ће се том тиму при дру жи -
ти још два зна чај на име на.

– Ради о ни ца се одр жа ва на
сва ке две годи не, још од 2002,
тако да сада обе ле жа ва мо пет -
на ест годи на посто ја ња мани -
фе ста ци је. Основ ни циље ви

Ова ко је било 2015. годи не

Уна пре ђе ње, пре вен ци ја и
рано откри ва ње род но засно ва -
ног и сек су ал ног наси ља, као и
наси ља у поро ди ци, и зашти та
жена и дево ја ка које су пре тр -
пе ле наси ље – теме су акре ди -
то ва не обу ке коју су струч ња ци
из Покра јин ског секре та ри ја та
за здрав ство реа ли зо ва ли у
Дому здра вља Пан че во од 5. до
7. окто бра.

Поред дома ћи на, обу ци су
при су ство ва ли и пред став ни ци
локал них уста но ва – Опште
бол ни це и Заво да за јав но здра -
вље, као и гости из домо ва здра -
вља из Кови на и Али бу на ра, те

из Спе ци јал не пси хи ја триј ске
бол ни це Ковин.

Како наво де у Дому здра -
вља, циљ ове обу ке је обез бе -

ђи ва ње усло ва за што ефи ка -
сни је посту па ње здрав стве них
уста но ва, као и за дослед ну
при ме ну Посеб ног про то ко ла

Мини стар ства здра вља РС за
зашти ту и посту па ње са жена -
ма које су изло же не наси љу,
те посту па ње у скла ду са оба -
ве за ма про пи са ним Зако ном
о спре ча ва њу наси ља у поро -
ди ци, који се при ме њу је од 1 .
јуна.

Овај про је кат реа ли зу је се на
осно ву спо ра зу ма о сарад њи
који је Дом здра вља Пан че во
пот пи сао с Покра јин ским секре -
та ри ја том за здрав ство у децем -
бру про шле годи не. Тер мин одр -
жа ва ња наред не обу ке је
четвр так, 2. новем бар.

Д. К.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПОКРА ЈИ НЕ У ДОМУ ЗДРА ВЉА

Обу ка о пре вен ци ји наси ља

Филип Кру мес пред ста вио је
сво је аутор ске ком по зи ци је на
кон цер ту који је одр жан у
окви ру музич ког сег мен та
фести ва ла „Нова” у петак, 6.
окто бра, у дво ра ни „Апо ло”, а
потом је насту пио и пољ ски
састав „ЛАМ трио”.

Као што је и наја вље но, Кру -
мес је спе ци јал но за ову при ли -
ку у дого во ру са орга ни за то ри -
ма фести ва ла „Нова”
ком по но вао десе так ком по зи ци -
ја након дуже пау зе у аутор ском
ства ра ла штву. У пред ста вља њу
ори ги нал них нуме ра помо гли су
му дуго го ди шње коле ге и сарад -
ни ци Раде Скло пић DJ Raid,
кон тра ба си ста Вик тор Опшуст
из Лон до на и џез буб њар Алек -
сан дар Цвет ко вић.

Неве ро ват на енер ги ја међу
чла но ви ма квар те та осе ти ла се
у вазду ху, а сјај не нуме ре које
су изво ди ли иза зва ле су ова ци -
је и опште оду ше вље ње публи -
ке. Мело ди је са еле мен ти ма и
кла сич не и савре ме не музи ке,
у који ма се пре по зна ју и тра -
ди ци о нал ни коре ни, про бу ди -
ле су неве ро ват не емо ци је код
љуби те ља аван гард ног зву ка.

Након кон цер та квар те та
Фили па Кру ме са на сце ни су
се нашле зве зде савре ме ног
музич ког изра за, састав
„ЛАМ трио”, који води пољ -
ски ком по зи тор и кла ри не ти -
ста Вац лав Зим пел. С њим су
насту пи ли пија ни ста Кжи -
штоф Дис и буб њар Хуберт
Землер. Овај састав је први

пут сви рао у нашој земљи, а
пре кон цер та на фести ва лу
„Нова” имао је тур не ју по Сје -
ди ње ним Аме рич ким Држа -
ва ма.

Фести вал „Нова” је ове годи -
не одр жан тре ћи пут, од 3. до 8.
окто бра, у орга ни за ци ји удру -
же ња „Кому ни кАрт” и парт нер -
ских уста но ва, уз покро ви тељ -
ство Мини стар ства кул ту ре и
инфор ми са ња, „Ерсте бан ке”,
ком па ни је „Мер ка тор”, Ита ли -
јан ског инсти ту та за кул ту ру,
Аустриј ског кул тур ног фору ма
из Бео гра да, Амба са де Пољ ске
и Скуп шти не општи не Ковин.
Разно вр стан про грам реа ли зо -
ван је у три гра да: у Пан че ву,
Бео гра ду и Кови ну.

М. М. В.

ФЕСТИ ВАЛ „НОВА” У ПАН ЧЕ ВУ

Умет нич ка музи ка врхун ског ква ли те та



У Идво ру је у поне де љак, 9.
окто бра, одр жан сусрет про -
на ла за ча. Реч је о тра ди ци -
о нал ној мани фе ста ци ји
посве ће ној афир ма ци ји тех -
но ло шких ино ва ци ја, коју
орга ни зу је Фон да ци ја „Мла-
ден Селак” већ три де сет
осам годи на заре дом. Том
при ли ком су доде ље не
награ де Фон да ци је нај бо -
љим при вред ни ци ма, про -
на ла за чи ма и кул тур ним и
јав ним рад ни ци ма за 2016.
годи ну. Злат на меда ља с
ликом Мла де на Села ка и

нов ча на награ да доде ље на
је Мар ку Шушња ру, бив шем
уче ни ку Мате ма тич ке гим -
на зи је у Бео гра ду, више -
стру ком добит ни ку мно гих
држав них и међу на род них
награ да.

На све ча но сти у Идво ру
доде ље на су при зна ња и нај -
бо љим пан че вач ким уче ни -
ци ма основ них и сред њих
шко ла који су у 2016. годи -
ни оства ри ли изу зет не ре-
зул та те на репу блич ким и
међу на род ним так ми че -
њи ма.

у послед њих неко ли ко годи на
крив ца тре ба тра жи ти у бив шој
Дирек ци ји за изград њу и уре -
ђе ње Пан че ва, јер је Град том
јав ном пред у зе ћу био пове рио
реша ва ње овог про бле ма.

Мишо ли ки гло да ри
Пред став ни ци Заво да за био -
ци де из Бео гра да иста кли су
да је по окон ча њу мони то -
рин га утвр ђе но да је дра стич -
но порас тао број црних и
сивих пацо ва, као и кућ них
мише ва у Пан че ву и у свих
девет насе ља. Еки пе струч ња -
ка су током сеп тем бра у раз -
го во ру с гра ђа ни ма и на осно -
ву потро шње мама ца из тзв.
дера ти за ци о них кути ја утвр -
ди ли да су гло да ри завла да -
ли у нехи ги јен ским насе љи -
ма, у зони дивљих депо ни ја
и при о бал ном под руч ју
Дуна ва и Тами ша. Терен ска
истра жи ва ња под ра зу ме ва ла

су пра ће ње поја ве, утвр ђи ва -
ње број но сти и про це ну
актив но сти попу ла ци је мишо-
ли ких гло да ра, као и одре ђи -
ва ње актив них и потен ци јал -
них жари шта.

Након мони то рин га издат је
налог за отпо чи ња ње систе мат -
ске дера ти за ци је, која ће обу -
хва ти ти дера ти за ци ју згра да и
инди ви ду ал них дома ћин ста ва
(32.000 обје ка та), дера ти за ци ју
нехи ги јен ских насе ља (360 кућа
на 70 хек та ра) и дера ти за ци ју
при о ба ља, кана ла и сл.

Град и села
За реа ли за ци ју овог посла
Град је из буџе та издво јио
шест мили о на дина ра, као и
600.000 дина ра за над зор, а
уго вор је пот пи сан с фир мом
„Еко-сан” на три годи не. Дера -
ти за ци ја ће прво бити спро ве -
де на у при град ским насе љи -
ма, сео ским дома ћин стви ма и

дру гим угро же ним под руч ји -
ма. Након завр шет ка рада у
при град ским насе љи ма поче -
ће дера ти за ци ја у град ским
насе љи ма (стам бе не згра де,
инди ви ду ал на дома ћин ста ва
итд.). Изво ђе ње систе мат ске
дера ти за ци је на тере ну тра ја -
ће око четр на ест рад них дана,
током којих ће, поред наве де -
них дома ћин ста ва, бити обра -
ђе на и нехи ги јен ска насе ља.
Детаљ ни ја дина ми ка рада на
тере ну у гра ду Пан че ву може
се погле да ти на сај ту локал не
само у пра ве.

Поред тога, гра ђа ни Пан че ва,
уко ли ко при ме те при су ство гло -
да ра у сво јој згра ди или кући, о
томе тре ба да изве сте пред став -
ни ке фир ме „Еко-сан” на број
теле фо на 064/81-21-142 , или
да при ја ве слу чај град ским
инспек циј ским орга ни ма на
број теле фо на 013/308-948.

Нафт на инду стри ја Срби је,
јед на од нај у спе шни јих енер -
гет ских ком па ни ја у југо и сточ -
ној Евро пи, и међу на род на
кон сал тинг ком па ни ја „IHS
Markit”, орга ни зо ва ле су у
Бања лу ци кон фе рен ци ју
„CEEC Scout Meeting” – један
од нај ве ћих реги о нал них ску -
по ва пред став ни ка ком па ни ја
из нафт но-гасног сек то ра које
послу ју у цен трал ној и источ -
ној Евро пи, као и у Каспиј ском
реги о ну. Ини ци ја тор ску па
који је одр жан од 5. до 7. окто -
бра био је Блок „Истра жи ва -
ње и про из вод ња” НИС-а.

Пред став ни ци НИС-а су
уче сни ци ма струч ног ску па
пред ста ви ли достиг ну ћа ком -
па ни је у обла сти истра жи ва -
ња и про из вод ње у Срби ји и
реги о ну, као и инве сти ци о не
при ли ке и актив но сти НИС-а
на под руч ју кон це си је у Репу -
бли ци Срп ској. Овај струч ни
скуп био је ујед но при ли ка за
раз ме ну иску ста ва, пре зен та -

ци ју нај но ви јих достиг ну ћа и
реги о нал них про је ка та у
обла сти истра жи ва ња и про -
из вод ње наф те и гаса.

На кон фе рен ци ји је уче ство -
ва ло гото во 200 пред став ни ка
из 80 нафт но-гасних ком па ни -
ја. Госте је у име НИС-а поздра -
вио Ирек Хаби пов, дирек тор
Бло ка „Истра жи ва ње и про из -
вод ња”, који је гово рио о раз -
во ју ком па ни је и резул та ти ма
у сег мен ту истра жи ва ња и про -
из вод ње наф те и гаса.

Поред интер ак тив них пре -
зен та ци ја и окру глих сто ло -
ва, НИС је за уче сни ке ску па

орга ни зо вао и оби ла зак лока -
ли те та у БиХ који се сма тра -
ју пер спек тив ним по пита њу
истра жи ва ња и екс пло а та ци -
је угљо во до ни ка.

ЕКОЛОГИЈА
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ЗАВР ШЕ НА КАМ ПА ЊА „ЗА БЕЗ БЕД НОСТ ДЕЦЕ У САО БРА ЋА ЈУ. СВИ ЗАЈЕД НО!”

МАЛИ ША НА ТРЕ БА ПРИ ПРЕ МИ ТИ 

ЗА УЧЕ ШЋЕ У САО БРА ЋА ЈУ

Уче ни ци и настав ни ци Шко -
ле за основ но и сред ње обра -
зо ва ње „Мара Ман дић” орга -
ни зо ва ли су про шлог викен да
једа на е сти мемо ри јал ни тур -
нир „Мак сим Симић”, посве -
ћен бив шем дирек то ру те
шко ле. Тог дана је деле га ци -
ја пред став ни ка запо сле них и
уче ни ка поло жи ла цве ће на
гроб Мак си ма Сими ћа у
Банат ском Новом Селу.

Када је реч о самом тур ни -
ру, ного мет но зна ње одме ри ли
су про фе со ри ове обра зов не

уста но ве и при ја тељ ских
шко ла.

У фина лу су се саста ле еки -
пе ОШ „Аксен ти је Мак си мо -
вић” из Доло ва и шко ла
дома ћин, а побед ник је и ове
годи не, као и прет ход них
годи на, била ШОСО „Мара
Ман дић”. Оди гран је и реви -
јал ни меч про фе со ра и уче -
ни ка ШОСО „Мара Ман дић”.
Резул та ти су били у дру гом
пла ну, важно је било ево ци -
ра ње успо ме на на покој ног
коле гу Мак си ма Сими ћа.

ОДР ЖАН ТУР НИР

Коле ги у част

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Вели ки број гло да ра
угро жа ва здра вље

Шест годи на без
реша ва ња про бле ма
при су ства гло да ра

У нашем гра ду про шле неде ље
је поче ла вели ка систе мат ска
дера ти за ци ја. Тим пово дом је
у петак, 6. окто бра, у град ској
кући одр жа на кон фе рен ци ја за
меди је, на којој су, поред зва -
нич ни ка локал не само у пра ве,
гово ри ли пред став ни ци Заво -
да за био ци де из Бео гра да и
фир ме „Еко-сан”, с којом је
наш град пот пи сао спо ра зум о
систе мат ском уни шта ва њу гло -
да ра у Пан че ву и окол ним
насе ље ним мести ма. Над ле -
жни твр де да су сред ства за
дера ти за ци ју без бед на по здра -
вље људи и живо ти ња и да
садр же актив ну мате ри ју која
спре ча ва људе да про гу та ју
отров ни садр жај.

Пре ма речи ма Зден ке Миљ -
ко вић, секре та ра пан че вач ког
еко ло шког секре та ри ја та, у
пита њу је зна чај на кам па ња
која тре ба да уна пре ди живот -
ни про стор у нашем гра ду. Она
је иста кла да је Град током лета
анга жо вао Завод за био ци де из
Бео гра да како би се утвр ди ло
ста ње о при су ству гло да ра на
тери то ри ји нашег гра да. Како
је рекла, послед ња масов на
дера ти за ци ја ура ђе на је пре
шест годи на, а за изо ста нак
спро во ђе ња ове важне мере за
зашти ту здра вља ста нов ни штва

ПОЧЕ ЛА ДЕРА ТИ ЗА ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

Услу га је бес плат на, позо ви те над ле жне

Зајед нич ка кам па ња
локал не само у пра ве
и Машин ске шко ле
Пан че во

Важно је кон ти ну и ра но
спро во ђе ње 
пре вен тив них 
актив но сти и мера

Коми тет за без бед ност сао бра -
ћа ја и Аген ци ја за сао бра ћај Гра -
да Пан че ва, зајед но са уче ни ци -
ма и про фе со ри ма Машин ске
шко ле Пан че во, у четвр так и
петак, 5. и 6. окто бра, спро ве ли
су кам па њу „За без бед ност деце
у сао бра ћа ју. Сви зајед но”, коју
је подр жа ла Репу блич ка аген ци -
ја за без бед ност сао бра ћа ја. У
окви ру кам па ње на више лока -
ци ја у цен тру гра да, испред шко -
ла, врти ћа, уста но ва и на јав ним
пар ки ра ли шти ма, деље ни су
леци и бро шу ре, који су пре све -
га наме ње ни одра слим уче сни -
ци ма у сао бра ћа ју, са саве ти ма
о томе како при пре ми ти дете за
уче шће у сао бра ћа ју и како да
одра сли сво јим дослед ним пона -
ша њем и лич ним при ме ром
пози тив но ути чу на пона ша ње
деце у сао бра ћа ју.

Пре ма истра жи ва њи ма, у
Срби ји деца у сао бра ћа ју нај -
ви ше стра да ју као пут ни ци у
вози лу, затим као пеша ци и као
воза чи бици ка ла. Ови пора зни
резул та ти нагна ли су орга ни -
за то ре ове кам па ње да осми сле
акци ју чији је циљ да ука же на
потре бу кон ти ну и ра ног спро -
во ђе ња пре вен тив них актив но -
сти и мера и еду ка ци је, како
деце, тако и одра слих, како би
се пове ћа ла њихо ва без бед ност.

Про блем мора да се реши
Пре ма речи ма Срђа на Поло ви -
не, пред став ни ка град ског оде -
ље ња за сао бра ћај, про шле

годи не у Пан че ву нијед но дете
није стра да ло у сао бра ћај ној
незго ди, али је, пре ма њего вим
речи ма, било повре ђе не деце.

– Пре ма пода ци ма нема мо
поги ну лих мла ђих од пет на ест
годи на, али се деша ва ју сао бра -
ћај не незго де с повре ђе ним
лици ма. Жели мо да сачу ва мо
нашу децу и да ути че мо да се
сма њи број повре ђе них на нај -
ма њу могу ћу меру – рекао је
Срђан Поло ви на из Оде ље ња за
сао бра ћај.

Над ле жни исти чу да је вео -
ма бит но да онај ко пре во зи
дете и ко про во ди нај ви ше вре -
ме на с дете том, пре све га роди -
те љи, али и дру ги одра сли,
баке и деке и оста ла род би на,
сво јим дослед ним и без бед ним
пона ша њем ути чу на пона ша -
ње деце, одно сно да им пре не -
су сво је здра ве нави ке.

– Дво днев на акци ја била је
усме ре на на без бед ност деце,
као нај ра њи ви је гру пе уче сни -
ка у сао бра ћа ју. Нашој деци
мора мо да дамо нај бо љи при -
мер како се пошту ју сао бра ћај -
ни про пи си. То је нај ва жни је,
јер наши мали сугра ђа ни уче
од нас и ако ми пре ла зи мо на
црве но, не везу је мо појас, неће
ни дете нау чи ти да је спро во -
ђе ње ових рад њи вео ма важно
– рекао је Мишо Мар ко вић,
члан Град ског већа заду жен за
стам бе но-кому нал не посло ве и
сао бра ћај.

Оба ве за одра слих
Сао бра ћај не незго де спа да ју у
пет нај че шћих узроч ни ка смр -
ти деце у све ту. Позна то је да су
мали ша ни нај ра њи ви ји уче сни -
ци у сао бра ћа ју и, пре ма речи -
ма струч ња ка, деч ја спо соб ност
опа жа ња, обра да инфор ма ци је,

мото ри ка и зна ње су у раз во ју,
тако да мла ђи узра сти нису
спо соб ни да пред ви де опа -
сност. Све до једа на е сте годи -
не деца тешко могу да све сно
усме ре сво ју пажњу на опа сно -
сти које вре ба ју у сао бра ћа ју.
Сто га је вео ма важно да деча -
ци и девој чи це тог узра ста буду
у прат њи одра слих осо ба у зони
сао бра ћај ни ца.

Упра во ова кам па ња наме -
ће одра сли ма оба ве зу да деци
пре не су сва потреб на зна ња и
да лич ним при ме ром ути чу на
пона ша ње мали ша на у сао бра -
ћа ју. Дете тре ба да нау чи
основ на пра ви ла, али и да
кроз прак тич ну вежбу про ђе
кроз раз ли чи те ситу а ци је.
Пона вља ње нау че ног тако ђе је
од витал ног зна ча ја за пра ви -
лан раз вој сао бра ћај не кул ту -
ре мали ша на.

НИС У РЕГИ О НУ

Одр жан струч ни скуп

СУСРЕ ТИ ПРО НА ЛА ЗА ЧА У ИДВО РУ

Награ ђен 
Мар ко Шушњар
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Када гово ри мо о пато ло шким
про ме на ма на кожи, нала зи -
мо се на под руч ју где се
козме то ло ги ја пре пли ће с
дер ма то ло ги јом. Није лако
одре ди ти гра ни цу, али је зато
бит но да козме ти чар струч но
про це ни о каквој је про ме ни
реч и да упу ти осо бу даље дер -
ма то ло гу ако је то потреб но.

Ери тем (црве ни ло) нај че -
шћи је симп том у дер ма то -
ло ги ји. Може бити актив ни
(када су про ши ре ни арте риј -
ски капи ла ри) и пасив ни
(када су про ши ре ни вен ски
капи ла ри). Купе ро за пред -
ста вља посе бан сте пе наст вид
про ши ре ња капи ла ра који
иде овим редом: ери тро за –
купе ро за – роза цеа – акне
роза цеа – рино фи ма (пато -
ло шке про ме не на носу).

Чест про блем, када је о
кожи реч, јесте и себо ре ја.
Себум (лој) ства ра се у лој ној

жле зди, а излу чу је се кроз
отвор кроз који изла зи ста бло
дла ке. У пубер те ту под деј -
ством пол них хор мо на дола -
зи до поја ча ног луче ња лоја,
посеб но на себо ре ич ним
реги ја ма – око носа, уши ју,
на челу. Врло често на овим
реги ја ма дола зи до запа ље -
ња, јавља се ери тем и сит но
љуспа ње (десква ма ци ја), а
окси да ци јом себу ма ства ра се
митeсер. Још јед на врста про -
ме на на кожи јесу фоли ку ли -
тис акне, које запра во пред -
ста вља ју упа ље но лежи ште
дла ке.

Губи так пиг мен та ци је виђа
се код вити ли га, а поја ча на
пиг мен та ци ја код пиг мент -
них мла де жа (невус), хола зме
у труд но ћи и пиг мен та ци је
иза зва не сун цем. Нај че шће
кожне боле сти су кон такт ни
дер ма ти тис – екцем, псо ри -
ја за, мико зе (гљи вич на обо -
ље ња коже) и урти ка ри ја
(коприв ња ча). Код псо ри ја зе
је про цес кера ти ни за ци је
(сазре ва ње базал них ћели ја
епи дер ма) чети ри пута бржи
него код здра вих. Пре те ра но
зно је ње и сла бо испа ра ва ње
зно ја с коже може про ме ни -
ти кисе лост коже, што је под -
сти цај ни фак тор за наста нак
мико зе. Коприв ња ча је спе -
ци фич на реак ци ја коже и
слу зни це на алер ге не, као што
су биљ ке, хеми ја коју кори -
сти мо за хиги је ну и хра на.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Пато ло шке про ме не
на кожи

ЗДРАВА ИСХРАНА

Од мири са папри ка запе че -
них у рер ни и сити ће оглад -
не ти. Овај мирис под се ћа на
баки ну кухи њу, коју смо сви
воле ли.

Јело које вам пред ла же мо
при пре ма се брзо и јед но -
став но, а може се слу жи ти

као дору чак, дода так уз
ручак или као лага на вече -
ра. Укус умно го ме вари ра у
зави сно сти од тога које
папри ке и сир сте иза бра ли,
тако да је нај бо ље да то буду
оне врсте које и ина че нај -
ви ше воли те да једе те.

Потреб но: пет мањих папри ка бабу ра, белан це од три јаје та, 150

гра ма сит ног сира, пола рав не кафе не каши ке соли и дода ци по

жељи: бели лук, миро ђи ја...

При пре ма: Папри ка ма ски ну ти капи цу, па их очи сти ти од семен -

ки. Поре ђа ти у мању ватро стал ну посу ду, са отво ром наго ре. Добро

је да папри ке буду сти сну те јед на до дру ге, да се не би пре вр ну ле,

а фил исцу рио.

Виљу шком поме ша ти белан ца и сир. Дода ти со и зачи не по жељи.

Напу ни ти папри ке филом од сира. Ватро стал ну посу ду пре кри ти

алу ми ни јум ском фоли јом. Пећи 30 мину та у рер ни загре ја ној на

200 сте пе ни, а затим ски ну ти фоли ју и пећи још 15 мину та.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Папри ке пуње не
сиром

Први дан окто бра у вели ком
бро ју зема ља широм све та, па
и у Срби ји, обе ле жа ва се као
Дан ста ри јих осо ба. Кам па ње
које се тим пово дом орга ни зу -
ју има ју циљ да ука жу на потре -
бе и про бле ме ове попу ла ци је,
али и да под се те јав ност на које
све начи не ста ри је осо бе
допри но се цело куп ном дру -
штву.

Запо сле не у пан че вач ком
Герон то ло шком цен тру обе ле -
жа ва ње Дана ста ри јих инспи -
ри са ло је рани јих годи на да
јед но днев ну све ча ност пре тво -
ре у цело ме сеч ну, па се тако
окто бар тамо већ тра ди ци о нал -
но обе ле жа ва као месец ста рих.
О томе какве се актив но сти
реа ли зу ју у овој уста но ви тим
пово дом, као и о про бле ми ма
с који ма се данас сусре ћу при -
пад ни ци ста ри је попу ла ци је,
раз го ва ра ли смо са др Иван ком
Раду Хала брин, коор ди на тор -
ком струч ног рада у Герон то -
ло шком цен тру.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Какве су све
актив но сти реа ли зо ва не у
вашој уста но ви у првој поло ви -
ни окто бра?

РАДУ ХАЛА БРИН: Тежи мо
да вре ме сво јих кори сни ка
упот пу ни мо тако што током
целе годи не орга ни зу је мо раз -
ли чи те кул тур но-умет нич ке
про гра ме и актив но сти забав -
ног и рекре а тив ног карак те ра.
Дан ста ри јих је само још један
у низу пово да да наста ви мо у
истом мани ру, али и да им
читав овај месец учи ни мо
посеб ни јим и све ча ни јим. Реа -
ли за ци ја бога тог про гра ма који
смо осми сли ли поче ла је 2.
окто бра, када је др Дубрав ка
Нико лов ски из пан че вач ког
Заво да за јав но здра вље одр жа -
ла пре да ва ње на тему пер спек -
ти ве и места ста рих у дру штву.
Након тога наши кори сни ци су
се так ми чи ли у кви зу зна ња с
кори сни ци ма Дома сле пих и
пока за ли су да је њихо ва општа
кул ту ра на завид ном нивоу.
Јед на од наших нај зна чај ни јих
и нај леп ших мани фе ста ци ја,
која увек оку пи нај ве ћи број
гости ју, сва ка ко је „Етно-дру -
же ње”. Она је упри ли че на у
четвр так, 5. окто бра, и том
при ли ком смо уго сти ли око
230 посе ти ла ца, а пред ста ви ле
су се фол клор на сек ци ја Клу ба
за одра сла и ста ра лица и сек -
ци је за руч ни рад Герон то ло -
шког цен тра и кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва „Ђетван” и
„Тама ши Арон”. Има ли смо и
етно-трпе зу, где смо при пре -
ми ли ста ра јела, а дегу ста ци ју
су упот пу ни ли музич ки про -
грам и игран ка. Ових дана су
нам у посе ти била и деца из
шко ле „Мара Ман дић” и из
врти ћа „Бај ка”, а гру па наших
кори сни ка оби шла је и мана -
стир Вој ло ви ца.

• Какав про грам кори сни ци
и гости Герон то ло шког цен -
тра могу оче ки ва ти до кра ја
месе ца?

– Про грам ске актив но сти
наста вља мо у уто рак, 17. окто -
бра, у 17 сати, када ће бити
одр жа ни књи жев но вече и
изло жба сли ка Наде Кља јић,
учи те љи це из Баран де. Два
дана касни је, 19. окто бра, у
госте ће нам доћи ђаци из шко -
ле „Јован Јова но вић Змај”, а у
петак, 20. окто бра, два де се так
наших кори сни ка посе ти ће

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ИВАН КА РАДУ ХАЛА БРИН, 

КООР ДИ НА ТОР КА У ГЕРОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

СТА РИ СУ ПОСТА ВИ ЛИ ТЕМЕ ЉЕ, 
НАД ГРАД ЊА ЈЕ НАШ ДЕО ПОСЛА

су опет у ситу а ци ји да има ју
гоми лу про бле ма, да пома жу
поро ди ци, да чува ју уну ке,
желе ли то или не. Један од
про бле ма је често и њихо ва
лоша здрав стве на ситу а ци ја и
опет недо ста так сред ста ва да
на вре ме оду код одго ва ра ју ћег
лека ра, да наба ве леко ве и да
гене рал но има ју при ступ ква -
ли тет ном лече њу. То би сигур -
но про ду жи ло њихов живот ни
век и ква ли тет живо та.

• Како ваш тим пома же ста -
ри ма да пре ва зи ђу бар неке од
поме ну тих про бле ма?

– Ми инси сти ра мо на пар ти -
ци па ци ји – уче шћу ста рих у
соп стве ном живо ту и на акти -
ви за ци ји – на актив ном при -
сту пу живо ту, јер нико не тре -
ба да се, због чиње ни це да је
стар, осе ћа као „трп ни при дев”,
већ напро тив – тре ба да буде
субје кат свог живо та. Нисам
пре ви ше субјек тив на, у сми слу
да већ 26 годи на радим са ста -
ри ма, да волим ста ру попу ла -
ци ју и да увек и сву да засту пам
њихо ве инте ре се, већ сам про -
сто реал на. Они су оста ви ли
залог, поста ви ли теме ље, а ми
смо ти који тре ба да буде мо
њихо ва над град ња, уме сто да
се и даље осла ња мо на њихо ву
помоћ и подр шку. Да не бих
зву ча ла пре ви ше песи ми стич -
но, нагла ша вам да ста ри ипак
има ју на рас по ла га њу број не
могућ но сти, да посто је актив -
но сти који ма они могу да се
баве, а које не зах те ва ју вели ка
мате ри јал на сред ства нити
мно го вре ме на или напо ра.
Једи но што је потреб но, јесте
њихо ва добра воља да учи не
нешто за себе како би се у сва -
ком сми слу боље осе ћа ли и
како би им дани били садр жај -
ни ји и леп ши.

Герон то ло шки цен тар у Зре ња -
ни ну. Љуби те љи умет но сти
моћи ће да ужи ва ју и у изло -
жби сли ка ауто ра Наде и Вла де
Нико ли ћа, која ће бити отво ре -
на 25. окто бра у 17 сати. У пла -
ну су и књи жев но вече Сини ше
Бата ла и наступ држав ног
ансам бла „Коло”, а о дату ми ма
одр жа ва ња ових про гра ма јав -
ност ће бити накнад но оба ве -
ште на.

• Поред већ набро ја них,
повре ме них актив но сти, посто -
је и оне које спро во ди те у кон -
ти ну и те ту. Реци те нам нешто
више о томе.

– У нашој уста но ви функ ци -
о ни шу лите рар на, шахов ска,
музич ка и ликов на сек ци ја, као
и сек ци ја за руч ни рад. Вео ма
је попу лар но дру же ње уто р ком,
током којег се чита ју раз ли чи -
ти тек сто ви – књи жев на дела,
мате ри јал о леко ви том биљу,
теме из обла сти тра ди ци је или
пак тек сто ви о неким исто риј -
ским дога ђа ји ма. У дру гом
делу раз ви ја се диску си ја на
зада ту тему и сви уче сни ци се
врло радо укљу чу ју у раз го вор
и заи ста ужи ва ју у ова квим
оку пља њи ма. Врло је важна и
еко ло шка сек ци ја, чији пола -
зни ци одр жа ва ју цео парк и
наш „Врт тре ћег доба”. Вео ма
су вред ни и заслу жу ју сва ку
похва лу. Тако ђе, коле ги ни це
рад не тера пе ут ки ње сва ког
дана посве ћу ју демент ним
кори сни ци ма по један сат пре
и после под не. За то вре ме се
тако ђе реа ли зу је темат ски про -
грам при ла го ђен њихо вим
могућ но сти ма. Кори сни ци јако
воле и физи кал не вежбе, који -
ма се сва ко днев но посве ћу ју. У
про те клој неде љи смо пора ди -
ли и на опре ма њу зајед нич ких
про сто ри ја – сре ди ли смо днев -
не борав ке и све холо ве, тако
да су у пот пу но сти испу ње ни
усло ви да се сва ки поје ди нац
лепо осе ћа у дому.

• Буду ћи да има те бога то
иску ство у раду са ста ри јом
попу ла ци јом, шта бисте издво -
ји ли као кључ не про бле ме с
који ма се њени при пад ни ци
данас сусре ћу?

– Нај ве ћи про блем ста рих
данас је њихо ва при мар на
поро ди ца, јер је она опте ре ће -
на широ ком лепе зом разних
иза зо ва и није у могућ но сти да
им пру жи одго ва ра ју ћу зашти -
ту и помоћ. Један од добрих
пре ла за ка од кућ не вари јан те
ка дом ском сме шта ју, јесте
услу га помо ћи у кући коју пру -
жа Клуб за одра сла и ста ра

лица, јер омо гу ћа ва кори сни -
ци ма да у сво јим домо ви ма
доби ју потреб ну помоћ. Нико
од ста рих није ни сре ћан ни
задо во љан због чиње ни це да
дола зи у дом и за то се углав -
ном одлу чу ју зато што нема ју
алтер на ти ву. Вели ки про блем
пред ста вља и мате ри јал на
ситу а ци ја, пре све га због тога
што су данас, нажа лост, пен зи -
о не ри извор при хо да у поро ди -
ци. То је тра гич но. Уме сто да
људи који су одра ди ли свој
рад ни век и сте кли одре ђе на
сред ства за ста рост, тај новац
кори сте за себе – да могу да се
лече, да иду у бању, да се дру -
же, да обо га те свој живот, они

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, на осно ву уве -
ре ња која боје сва ки обра зац
нашег пона ша ња, гра ди мо
начин живо та и однос пре -
ма себи и дру ги ма. Утка на у
теме ље сва ке наше (ре)акци -
је, она нам одре ђу ју смер
живот ног пута. Коли чи на
све га „про пу ште ног” јед на ка
је тежи ни око ва веза них за
нас уве ре њи ма која смо при -
хва ти ли као сво ја.

Мно го лак ше под но си мо
око ве које нам ста ве дру ги
од оних у које сами себе
поста вља мо, јер њих сма тра -
мо „нор мал ним”. Нау че ни
да је при хва та ње и при ла го -
ђа ва ње једи но пожељ но да
бисмо опста ли у стал ној јур -
ња ви за неким недо сти жним
бољит ком, намет ну те око ве
при хва та мо као „сасвим
нор мал но” укла па ње у зах -
те ве и пра ви ла разно ра зних
„кро ја ча” и „кре а то ра” жи-
вот ног сти ла дана шњи це.

С обзи ром на то да их
непри мет но угра ђу је мо у
себе, а не на себе, мен тал не
око ве пре по зна мо тек када
више нема мо могућ ност да
се поме ри мо из загла вље но -
сти у рути ни сва ко дне ви це.
Уста ље ни обра сци почи њу
да при ти ска ју и ломе сву
пре о ста лу вољу за про ме ном
без лич них јед но о бра зних
дана. При кле ште ни емо тив -
ним тере том који смо годи -
на ма наба ци ва ли на сво ја
леђа, попу шта мо под при ти -
ском и дола зи до пуца ња и
уру ша ва ња, и то нај че шће на

мести ма која сма тра мо нај -
ја чим.

Гра ди мо сли ку о себи на
теме љу нега ци ја, неу са гла -
ше но сти са соп стве ним ја и
стра хом од непри хва та ња.
На тај начин ство ре ну сли ку
усе ца мо у калу пе наше реал -
но сти ства ра ју ћи исто вре ме -
но мен тал не око ве, који ма
вре ме дода је тежи ну и поја -
ча ва сти сак. Страх се поја -
вљу је као кари ка којом качи -
мо око ве за себе. Та кари ка
јача пона вља њем истих или
поја вом слич них мисли,
буду ћи да јој дода ју сло је ве
до неса ло ми во сти.

Не посто ји спо ља шња сила
која би била у ста њу да поки -
да око ве и рас пле те мре жу
стра ха у коју смо се упле ли.
Сна га којом нас лич ни око ви
сте жу, огле да се у сте пе ну
наше немо ћи да се побу ни мо
и покре не мо. Страх је поми -
сао на то да је нешто лоше
удру же на с бри гом. Јед на
таква мисао, ако је не зау ста -
ви мо, кре ће да лепи за себе
чита ву мре жу слич них мисли
нафи ло ва них бри га ма и сум -
ња ма. Истка ли смо клоп ку за
саме себе и потвр ђу је мо сва -
ко днев но да нам је ту место,
да нам је таква суд би на или
да не заслу жу је мо боље.

Уса вр ши ли смо начин
живо та носе ћи тешке око ве
са собом. С вре ме ном их при -
хва ти мо као део себе и више
и не раз ми шља мо о посто ја -
њу без њих. Ипак, јед ном ће
се поја ви ти жеља за сло бо дом
од при ти ска, од мора ња, од
стра ха. Тада почи њу да пуца -
ју око ви, јер се из жеље за
сло бо дом рађа љубав пре ма
себи. Све што је потреб но за
мења ње уве ре ња и рас ки да -
ње мен тал них око ва нала зи
се у нама. Сва ко од нас има
спо соб ност да упра вља нај ја -
чом силом у целом уни вер -
зу му – сво јим мисли ма.

Усме ри ти мисао ка стра -
ху или ка сло бо ди – одлу ка
је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Око ви
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Два чита о ца који до сре де, 18. окто бра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Које савре ме не писце
воли те да чита те?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Има те
ли петљу” Анџелe Дакворт. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас које књи ге
чита те пред спа ва ње. „Пан че -
вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми ли
су по један при ме рак књи ге
„Вођа и иза бра не сати ре”
Радо ја Дома но ви ћа за два
наша чита о ца или чита тељ ке
који су нај кре а тив ни је одго -
во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Пред спа ва ње читам
искљу чи во хоро ре (тада леп -
ше спа вам), док већи на ста -
нов ни штва изгле да ’чита’ раз -
не ’Днев ни ке’ и ’Паро ве’. Зато
нам и иде ова ко...” 062/2137...

„Увек нешто ново, јер сам
зави сна од чита ња. Важно је
само да је пози тив но и
надах њу ју ће, како бих леп -
ше спа ва ла и про бу ди ла се
са осе ћа њем да ми се прет -
ход ног дана деси ло нешто
лепо.” 064/2803...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње шта чита ју рад ним дани -
ма. Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Зга же не
бул ке” Афи ни ти Конар.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Рад ним дани ма углав ном
читам и саби рам рачу не.”
064/1792...

„Читам књи ге. Не читам
нови не, не гле дам теле ви зи -
ју, не бавим се туђим живо -
ти ма, само читам и учим.
Камо сре ће да и дру ги схва -
те коли ко је то леко ви то и
даљин ски заме не књи гом.”
060/3380...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Но-
ва наград на пита ња потра жи -
те на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”. Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Даљин ски заме ни те
књи гом

РАД НИЧ КО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

СЈА ЈАН УСПЕХ ЈУЖНО БА НА ЋА НА
Два де сет два тро фе ја

Стрел ци доми ни ра ли

Завр ше но је Рад нич ко првен -
ство наше покра ји не, које се
реа ли зу је у окви ру два на е стог
циклу са Спорт ске олим пи ја де
рад ни ка Вој во ди не. На све ча -
ном отва ра њу так ми че ња, које
је одр жа но у Новом Бече ју, уче -
сни ци ма су се обра ти ли пред -
сед ник Саве за „Спо рт за све”
Вој во ди не Бран ко Вујо вић,
први човек СОРВ-а Горан
Милић и пред сед ник Општи не
Нови Бечеј Саша Мак си мо вић.

У окви ру прве так ми чар ске
цели не, 23. и 24. сеп тем бра
при ре ђе на су так ми че ња у:
пли ва њу, тени су, над вла че њу
коноп ца, вели ком и сред њем
фуд ба лу, одбој ци (жене),
кугла њу (жене), баске ту, руко -
ме ту, одбој ци на песку, атле ти -
ци и боћа њу. Дру га так ми чар -
ска цели на реа ли зо ва на је у
субо ту и неде љу, 7. и 8. окто -
бра, када су одр жа на над ме та -
ња у: одбој ци, стре ља штву, сто -
ном тени су, шаху, пика ду,
кошар ци, рибо ло ву и кугла њу.

На Првен ству Вој во ди не
било је засту пље но девет на ест
мушких и три на ест жен ских
спорт ских дисци пли на, а уче -
ство ва ло је око 1.200 так ми ча -
ра из свих седам реги о нал них
удру же ња за рад нич ки спо рт.
Сва так ми че ња у окви ру
Првен ства Вој во ди не била су
ква ли фи ка ци о на за пред сто је -
ћу завр шну мани фе ста ци ју –

Два читаоца који до среде, 18. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју књигу сте
читали више пута?”, наградићемо по једним примерком „Наследни-
ца ватре” Саре Џ. Мас. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„Наследница ватре” Саре Џ. Мас

„Има те ли петљу” Анџелe Дакворт

У Град ској библи о те ци Пан че -
во отво ре на је изло жба: „Сећа -
ње на Иву Андри ћа – Из каме -
на ништа људ ско, у људи ма све
каме но”, коју је при ре ди ла
Љиља на Драк шан, виши биб-
ли о те кар.

Изло жба пра ти књи жев но
ства ра ла штво и дипло мат ску
кари је ру писца, нобе лов ца,
којем се ове, 2017. годи не ода је
почаст пово дом 125 годи на од
рође ња (1892–1975). Постав ка
обу хва та књи ге из фон да
Библи о те ке и Спо мен-музе ја
Иве Андри ћа у Бео гра ду.

Истак ну та је прва пишче ва
песма у про зи „У сумрак”, обја -
вље на у књи жев ном часо пи су
„Босан ска вила” 1911. годи не.

Вре ме од 1919. до 1941. је
пери од Андри ће ве успе шне и
интен зив не дипло мат ске кари -
је ре. Као истак ну ти књи жев -
ник, инте лек ту а лац европ ског
духа и поли гло та, он је бора -
вио у мно гим европ ским гра -
до ви ма (Вати кан, Трст, Мар -
сељ, Жене ва, Мадрид, Грац,
Буку решт, Бер лин), као пред -

став ник Кра ље ви не Срба, Хрва -
та и Сло ве на ца, касни је Кра ље -
ви не Југо сла ви је. На постав ци
је истак ну та док тор ска дисер -
та ци ја „Раз вој духов ног живо -
та у Босни под ути ца јем тур ске
вла да ви не”. Овај рад настао је
у Гра цу 1924. годи не, у вре ме
кад је Андрић био вице кон зул.

Годи не рата, од 1941. до 1945,
писац про во ди у Бео гра ду код

свог при ја те ља адво ка та Бра -
не Милен ко ви ћа. У пот пу ној
лич ној изо ла ци ји пише рома -
не „Трав нич ка хро ни ка”, „На
Дри ни ћупри ја” и „Госпо ђи -
ца”. Мно го годи на после завр -
ше ног рата Андрић пише
свом фран цу ском при ја те љу:
„Данас ми је мило што сам то
вре ме про вео са сво јим наро -
дом, про шао сам тешку и

вели ку шко лу. Спа сао сам се
радом”.

Као посеб на цели на у
постав ци издва ја ју се фото гра -
фи је са све ча не доде ле Нобе -
ло ве награ де за књи жев ност 10.
децем бра 1961. у Сток хол му,
део Андри ће вог гово ра с цере -
мо ни је, као и Нобе ло ва меда -
ља и дипло ма.

Изло жбу допу њу ју број не
фото гра фи је из мла до сти, из
пери о да дипло мат ске кари је -
ре: с нобе лов цем Паблом Неру -
дом, Мило шем Ђури ћем, Ми-
ро сла вом Крле жом 1961. го-
ди не, са чита о ци ма на Сај му
књи га 1958, са супру гом Мили -
цом Бабић..., као и мудре јед -
но став не мисли које допи ру до
сва ког чита о ца.

Зна ча јан део постав ке посве -
ћен је књи жев ној кри ти ци –
писци ма који су се бави ли
ликом и делом Иве Андри ћа,
као Радо ван Попо вић, Миро -
слав Кара у лац, Жане та Ђукић
Пери шић, Пре драг Пала ве -
стра.

М. М. В.

ИЗЛО ЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Сећа ње на Иву Андри ћа

Селена је преживела смрто-
носна надметања – али то ју
је коштало неизрециво мно-
го. Срце јој се сломило. Сада
мора да путује у непознату
земљу и да се суочи с нај-
мрачнијом истином о себи...
истином о свом наслеђу која
би могла занавек да јој про-
мени живот и будућност. За
то време сурове и чудовишне
силе окупљају се на обзорју да
би покориле њен свет. Хоће
ли Селена смоћи снаге да се
бори не само против демона
у себи већ и против зла које
тек што није нахрупило?

У трећој књизи бестселер
серијала „Стаклени престо”
Сара Џ. Мас својим читао-
цима поново пружа епску
фантастику стрмоглавог рит-
ма, али и вртоглаву роман-
су, због чега је придобила
поклонике широм света.

Најпродаванији серијал
ауторке Саре Џ. Мас „Ста-
клени престо” од објављива-
ња прве књиге наишао је на
изузетан пријем код крити-
ке и читалаца, а ускоро ће
бити екранизован и адапти-
ран у епску фантастичну
авантуру – ТВ серију „Que en
of Sha dows”.

Ако не може мо да буде мо
гени јал ни као Ајн штајн, вре -
ди ли сту ди ра ти физи ку?
Ако не може мо да буде мо
брзи као Болт, да ли да уоп -
ште про ба мо да трчи мо?
Има ли сми сла да поку ша -
ва мо да сви ра мо кла вир ако
не може мо да буде мо вир ту -
о зни као Моцарт?

Сви се суо ча ва мо са огра -
ни че њи ма – не само у тален -
ту него и у при ли ка ма. Поку -
ша ва мо, не успе ва мо и
закљу чу је мо да смо сти гли до
гра ни це сво јих могућ но сти
или мења мо пра вац после
само неко ли ко кора ка. У оба
слу ча ја, не стиг не мо оно ли -
ко дале ко коли ко смо могли.
Забо ра вља мо да оно што
постиг не мо у мара то ну
живо та, у вели кој мери зави -
си од наше петље – од стра -
сти и истрај но сти у оства ри -
ва њу дуго роч них циље ва.

Има ти петљу зна чи кора -
ча ти даље. Има ти петљу зна -
чи држа ти се циља који има
свр ху. Има ти петљу зна чи
ула га ти, из дана у дан и из
годи не у годи ну, у напор ну
вежбу. Има ти петљу зна чи
пасти седам пута и уста ти и
осми пут.

12. спорт ску олим пи ја ду рад -
ни ка Вој во ди не, која ће бити
одр жа на 2019. годи не у Бече ју
и Новом Бече ју.

Удру же ње за рад нич ки спо рт
„Јужни Банат” било је засту -
пље но са 110 так ми ча ра, који
су осво ји ли два на ест нај сјај ни -
јих одлич ја: седам сре бр них
меда ља и три брон зе у екип ном
и поје ди нач ном так ми че њу.
Посеб но доми нант ни били су
так ми ча ри у стре ља штву, како
у мушкој, тако и у жен ској кон -
ку рен ци ји, јер су осво ји ли прва
места и у екип ном и у поје ди -
нач ном над ме та њу. Нај ви ше су

се иста кли Зла тин ка Ђукић и
Јован Павли ца. Жен ска еки па
у пли ва њу, пред во ђе на Гор да -
ном Крстић, осво ји ла је прва
места и екип но и поје ди нач но,
а нај ве ће изне на ђе ње при ре ди -
ли су шахи сти из Стар че ва, које
је пред во дио Зоран Тер зић.
Они су тако ђе зау зе ли прво
место. Раде ту Мака ру ну и
њего вим фуд ба ле ри ма злат на
меда ља зама ло је изма кла, јер
су у фина лу, на пена ле, изгу би -
ли од еки пе из Теме ри на. Тени -
се ри, које је пред во дио брач ни
пар Ковја нић, три јум фо ва ли су
у мешо ви том дублу, а сре бро је

осво је но у жен ској кон ку рен -
ци ји. Брон за на одлич ја зара ди -
ли су жен ска сто но те ни ска еки -
па, као и тимо ви у одбој ци на
песку и пика ду.

Чел ни људи Удру же ња за
рад нич ки спо рт „Јужни Банат”,
које води Фра ња Оре шко вић,
изу зет но су задо вољ ни оства -
ре ним резул та ти ма и бро јем
уче сни ка на Рад нич ком првен -
ству Вој во ди не. Сви побед ни -
ци у екип ном и поје ди нач ном
так ми че њу ауто мат ски су сте -
кли пра во уче шћа на Рад нич -
кој олим пи ја ди.

А. Жив ко вић

Пан че вач ки умет ник Вук Вуч -
ко вић пред ста ви ће сво је сли ке
на само стал ној изло жби „Exci-
ting Cities”, која ће бити поста -
вље на од 14. до 18. окто бра у
гале ри ји „Штаб” у Бео гра ду.

На изло жби ће се наћи сви
радо ви из Вуко ве нај но ви је
сери је сли ка „Гра до ви”, коју је
запо чео 2015. годи не.

Радо ви из ове сери је дома ћој
публи ци позна ти су пре све га
по сли ка ма Бео гра да и Новог
Сада, које на весео и аутен ти -
чан начин при ка зу ју умет ни ков
дожи вљај два ју нај ве ћих срп -
ских гра до ва. Поред њих, Вук
је насли као Њујорк и Чика го, а
у окви ру изло жбе пре ми јер но
ће бити пред ста вље на и нај но -
ви ја сли ка – Лон дон, на којој је
умет ник радио про те клих шест
месе ци.

Сери ју чине радо ви вели ког
фор ма та, рађе ни тех ни ком уља -
не боје на плат ну. Вук вео ма
детаљ но сли ка пано ра ме гра до -
ва, исти чу ћи све објек те који тај
град чине једин стве ним и пре -
по зна тљи вим. Све о бу хват ним

начи ном сли ка ња, сме шта њем
широ ких, пано рам ских кадр о -
ва у жижу посма тра че вог погле -
да и инте ре со ва ња, умет ник
жели да при бли жи сво ју ликов -
ну пору ку испу ње ну коло ри том
који недо ста је сва ко дне ви ци; да

исто вре ме но инфор ми ше и
заин три ги ра посма тра ча о гра -
ду на сли ци, као и о гра ду у
ствар но сти; да боја ма забе ле жи
дух и тем пе ра мент гра до ва и да
оста ви кул ту ро ло шко-исто риј -
ски доку мент свих зна чај них
места из аспек та сада шњо сти и
про шло сти.

Вук Вуч ко вић је дипло ми рао
сли кар ство на Факул те ту
ликов них умет но сти у Бео гра -
ду 2010. годи не, где је исте
годи не упи сао док тор ске умет -
нич ке сту ди је сли кар ства. Од
2015. годи не коо сни вач је умет -
нич ког сту ди ја „Wolf Art”.

Одр жа ва ње изло жбе помо -
гли су аме рич ка амба са да у
Бео гра ду, вина ри ја „Лалић” из
Пан че ва и гале ри ја „Штаб”.
Радо ви ће бити изло же ни до
18. окто бра. М. М. В.

САМО СТАЛ НА ИЗЛО ЖБА У БЕО ГРА ДУ

Узбу дљи ви гра до ви Вука Вуч ко ви ћа



Послед њих неко ли ко годи на
све ча ним цере мо ни ја ма који -
ма се обе ле жа ва 6. окто бар,
датум када су пар ти за ни и
црве но ар меј ци осло бо ди ли
Пан че во 1944. годи не, редов -
но при су ству ју и пред став ни -
ци Амба са де Руси је.

Та тра ди ци ја је наста вље на
и ове годи не тако што је Игор
Хопр јач ков, ата ше руске амба -
са де у Бео гра ду, нај пре поло -
жио венац на спо ме ник народ -
ним херо ји ма у Град ском
пар ку, а потом и на спо ме ник

црве но ар меј ци ма поги ну лим у
бор ба ма за осло бо ђе ње Пан че -
ва, који се нала зи на ула зу у
Вој ло ви цу. Он је дуго био запу -
штен, али је град ска власт
недав но пла ти ла њего ву реста -
у ра ци ју.

– Ако су наши слав ни пре ци
могли да се ује ди не и да се
зајед нич ки боре про тив фаши -
зма, који је био прет ња за цео
свет, онда ми има мо оба ве зу да
чува мо успо ме ну на њихо ву
херој ску бор бу и да никад не
забо ра ви мо жртве које су пале

за сло бо ду – рекао је Хопр јач -
ков обра ћа ју ћи се оку пље ни ма
у Град ском пар ку.

Након тога он је посе тио
про сто ри је Град ског одбо ра
Удру же ња бора ца Народ но о -
сло бо ди лач ког рата и раз го ва -
рао с при сут ни ма.

– Рекао нам је да је при јат -
но изне на ђен пажњом с којом
је доче кан у Пан че ву и нашим
госто прим ством. Позвао нас је
да се сло бод но обра ти мо руској
амба са ди кад год нам је
потреб на нека помоћ – изја вио
је после тог састан ка Тодор
Тоша Сто ја но вић, пред сед ник
Град ског одбо ра Удру же ња
бора ца Народ но о сло бо ди лач -
ког рата.

Под се ћа мо, бор бе за осло бо -
ђе ње Бана та од немач ког оку -
па то ра поче ле су кра јем сеп -
тем бра 1944. годи не, након
што су једи ни це Црве не арми -
је зау зе ле Теми швар и изби ле

на југо сло вен ско-румун ску гра -
ни цу. На осно ву рани јег спо -
ра зу ма Тита и Ста љи на о саве -
зни штву пар ти за на и
црве но ар ме ја ца нај пре је 1.
окто бра осло бо ђе на Бела
Црква, а потом су осло бо ђе ни
и Вршац (2. окто бра), Ковин (3.
окто бра) и на кра ју Пан че во (6.
окто бра).

Удру же ње бора ца НОР-а
наста вља обе ле жа ва ње 6. окто -
бра као дана осло бо ђе ња Пан -
че ва, јер њего ви чла но ви сма -
тра ју да је одлу ка рани јих
град ских вла сти да се пре ки не
с том тра ди ци јом била нео -
прав да на и погре шна.

НА СВЕ ЧА НО СТИ ПОВО ДОМ 6. ОКТО БРА

При су ство вао и пред став ник руске амба са де

ХРОНИКА
Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Михајло
Глигорић

Њихо вим вла сни ци -
ма дозво ље но мно го
тога

Једи ни услов је
да они и њихо ви
запо сле ни доби ју
лицен цу поли ци је

Орга ни зо ва ње физич ког обез -
бе ђе ња, поста вља ње сигур но -
сних каме ра, тра га ње за неста -
ли ма и за лици ма која се после
почи ње них кри вич них дела
кри ју од поли ци је, про на ла же -
ње укра де них пред ме та, чува -
ње одре ђе них осо ба, про ве ре
вер но сти брач них парт не ра,
откри ва ње кра ђа и дру гих пре -
ва ра, про на ла же ње нар ко ти ка,
као и испи ти ва ње запо сле них
у фир ма ма на поли гра фу –
само су неке од актив но сти
који ма сме ју да се баве детек -
тив ске аген ци је у Срби ји.

Њихов рад је озва ни чен
усва ја њем Зако на о детек тив -
ској делат но сти у Скуп шти ни
Срби је. Основ на иде ја ауто ра
тог прав ног акта била је да се
посло ва ње детек тив ских аген -
ци ја одви ја под стал ном кон -
тро лом поли ци је, и то тако што
ће МУП орга ни зо ва ти обу ке за
све оне који су заин те ре со ва ни
да раде као детек ти ви и изда -
ва ти лицен це како би било
потвр ђе но да су аген ци је испу -
ни ле све зако ном пред ви ђе не
усло ве.

Иако је прво бит но било наја -
вље но да ће про цес изда ва ња
лицен ци бити завр шен до кра -
ја про шле годи не, он још није
окон чан. Због тога се прет по -
ста вља да има око 100 реги -
стро ва них детек тив ских аген -

СВЕ РАС ПРО СТРА ЊЕ НИ ЈИ БИЗНИС

ШТА СМЕ ЈУ ДА РАДЕ 
ДЕТЕК ТИВ СКЕ АГЕН ЦИ ЈЕ

ци ја у Срби ји, али њихов тачан
број још увек није познат.

Јед на од бео град ских аген -
ци ја која се често рекла ми ра
на „Феј сбу ку” ових дана је обја -
ви ла да јој је Мини стар ство
уну тра шњих посло ва уру чи ло
лицен цу.

„Хва ла људи ма из МУП-а на
томе и нада мо се да ћемо
наста ви ти нашу сарад њу на још
вишем нивоу”, писа ло је у оба -
ве ште њу о ово ме које је обја -
вље но на „Феј сбу ку”.

У Вишем суду у Пан че ву
одре ђен је при твор три де се -
то смо го ди шњем Ива ну Нова -
ко ву (38) из Беле Цркве због
осно ва не сум ње да је убио
Јона Мезим ку (54) из тог
места. Нова ков је то учи нио
након што је непо зван ушао
у кућу уби је ног и тра жио му
цига ре те. 

Мезим ка, који је седео с
ком ши ни цом, поку шао је да
га оте ра из куће, али је Нова -
ков одјед ном изву као нож и
убо га једа на ест пута у гру ди. 

Након тога, када је видео да
више не даје зна ке живо та,
поку шао је да га силу је, али је
од тога оду стао и напао је

жену која се седе ла с њим. Њу
је бру тал но пре ту као и исе као
ножем, али је она, након што
је задо би ла више повре да,
успе ла крај њим напо ром да се
отрг не и побег не.

Сестра осум њи че ног изја -
ви ла је меди ји ма да је Нова -
ков две неде ље пре уби ства
пре ту као њу, а онда поку шао
да силу је њену ћер ку, због
чега га је при ја ви ла поли ци -
ји. Нова ков се сум њи чи и за
нека дру га кри вич на дела
која је почи нио током ове
годи не, због чега му Више
јав но тужи ла штво у Пан че -
ву при пре ма обје ди ње ну оп-
ту жни цу.

ВИШИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

При тво рен осум њи че ни 
за јези во уби ство

У поне де љак, 16. окто бра, у
11 сати, испред спо ме ни ка у
цен тру гра да на коме су
укле са на име на и пре зи ме -
на Пан че ва ца поги ну лих у
рат ним суко би ма 1991. годи -
не у Хрват ској биће одр жа на
цере мо ни ја којом ће се обе -
ле жи ти успо ме не на њих и
њихо во стра да ње.

Орга ни за то ри су град ски
одбо ри Удру же ња бора ца

Народ но о сло бо ди лач ког рата
и „Срп ских рат них вете ра на”,
као и орга ни за ци је рат них
вој них инва ли да и пен зи о ни -
са них вој них ста ре ши на.

На овај дога ђај су позва ни
чла но ви поро ди ца поги ну -
лих, њихо ви при ја те љи, као
и сви Пан чев ци који сма тра -
ју да рат у Хрват ској и жртве
тог суко ба из нашег гра да не
сме ју бити забо ра вље ни.

У ЦЕН ТРУ ГРА ДА, 16. ОКТО БРА

Сећа ње на поги ну ле 
у Хрват ској

би ла, чама ца, ста но ва и дру гих
некрет ни на, и када је немо гу -
ће ући у траг одре ђе ним осо -
ба ма на осно ву пода та ка које о
њима има ју држав ни орга ни.

Запо сле ни у тој аген ци ји
пома жу и вла сни ци ма при ват -
них фир ми који им се обра те с
мол бом да им пред ло же мере
за пове ћа ње без бед но сти, или
да про ве ре бони тет дру гих
фир ми с који ма сара ђу ју. Зани -
мљи во је да у рекла ми те детек -
тив ске аген ци је пише да су
њени при пад ни ци оспо со бље -
ни и за при слу шки ва ње туђих
мобил них теле фо на, поста вља -
ње при слу шних уре ђа ја у стам -
бе ним про сто ри ја ма, кан це ла -
ри ја ма и ауто мо би ли ма, и
ста лан над зор ком пју те ра запо -
сле них у фир ма ма, у складу са
Уставом републике Србије, и
законском регулативом која се
односи на наведену област.

Детек ти ви те аген ци је могу
бити анга жо ва ни и за тра же ње
дужни ка и напла ту дуго ва од
њих, кон тро лу кори шће ња слу -
жбе них вози ла путем GPS уре -
ђа ја, за истра жи ва ње пре ва ра
пре ко оси гу ра ња и још мно го
тога.

Зако ном о оба вља њу детек -
тив ске делат но сти пред ви ђе но
је и да детек ти ви, пре него што
поч ну да раде тај посао, доби -
ја ју леги ти ма ци је које мора ју
да пока жу само на зах тев поли -
ци је. У слу ча ју да пре ки ну да
се баве тим послом, има ју рок
од пет дана да их вра те.

Важно је рећи да им закон
дозво ља ва и да, уко ли ко то
желе, стал но носе са собом
оруж је. Могу да га упо тре бе,
али само у слу ча ју само од бра -
не. Након тога мора ју доста ви -
ти дета љан изве штај о пуц ња -
ви свом посло дав цу.

На спи ску посло ва које оба -
вља ју при пад ни ци те аген ци је
може се про чи та ти да раде дис -
крет но и ефи ка сно, како за вла -
сни ке при ват них фир ми, тако и
за обич не гра ђа не који их анга -
жу ју. Уз  посло ве набро ја не на
почет ку овог тек ста, они пома -
жу роди те љи ма који сум ња ју да
су њихо ва деца жртве вер ских
сек ти или вршњач ког наси ља.

Детек ти ви те аген ци је врше
и про ве ре у слу ча је ви ма када
су непо зна ти вла сни ци ауто мо -

Детек ти ви могу и да тај но фото гра фи шу

НЕЗАПАМЋЕНО ДИВЉАШТВО У НАШЕМ ГРАДУ

Пронађена обешена мачка
Наш суграђанин Александар
Јовановић пронашао је обеше-
ну и претучену мачку у двори-
шту куће у Карађорђевој ули-
ци. Он је изјавио новинарима
да је мачка имала ожиљке и
крвне подливе по телу и да је о
томе обавестио полицију. При-
падници Полицијске управе
одмах су дошли на његов позив
и обавили увиђај.

Јовановић је рекао и да сум-
ња да је мачку обесио један од
његових комшија с којим је у
лошим односима, али да за то
нема доказе.

Нажалост, ово је други слу-
чај иживљавања наших сугра-
ђана над мачкама ове године.
Иван Курајов, председник Дру-
штва пријатеља животиња
„Љубимци” из Панчева, 5. јуна
обавестио је локалне медије да
се тог дана у Улици Милоша
Обреновића на Тесли десио

опасан напад на напуште-
не животиње.

Према његовим речима,
због тога је на лице места
упућен један волонтер
удружења „Љубимци”. Он
је утврдио да је током ноћи
или раног јутра неко пуцао
на мачке из ваздушне
пушке.

„Једна од њих је одведе-
на код ветеринара како би
јој рана била санирана, док
је друга с видљивом дија-
болом која се зарила у гла-
ву била сувише уплашена
да би јој се пришло и помогло.
По процени ветеринара, на те
мачке је пуцано с веће даљине
ваздушном пушком, због чега
је срећа да нису изгубиле очи,
и није им пуцано у тело, где би
повреде биле много озбиљни-
је”, писало је у саопштењу које
је удружење „Љубимци” пово-

дом овог догађаја доставило
медијима.

У њему је упућен позив они-
ма који брину о нападнутим
мачкама, као и другим нашим
суграђанима да све видове зло-
стављања животиња пријављу-
ју полицији. У том саопштењу
је писало и да се у овом случају

ради и о угрожавању
јавне безбедности и
сигурности, с обзиром
на то да је могло доћи
до повређивања деце и
људи који се крећу ули-
цама нашег града.

Да у Панчеву има
оних који уживају у
мучењу животиња, пот-
врдио је и један про-
шлогодишњи случај.
Панчевачка полиција је
почетком августа про-
шле године саопштила
да је поднела кривичну

пријаву против једног нашег
суграђанина који је осумњичен
за кривично дело убијање и
злостављање животиња. Њему
је тада стављено на терет да је
мучио пет паса и нанео им
више повреда, након чега их је
стрпао у џак и оставио поред
контејнера на Котежу 1.



Изло жба радо ва Жељ ка Бо-
гов ца отво ре на је у четвр так,
5. окто бра, у гале ри ји ново -
се љан ског Дома кул ту ре.
Након што је дирек тор те
уста но ве Сорин Боља нац дао
основ не увод не напо ме не о
умет ни ку, неко ли ко десе ти на
гости ју могло је да ужи ва у
црте жи ма, скулп ту ра ма и
сли ка ма на плат ну ура ђе них
спре јом.

Мла ди Ново се ља нин је још
од малих ногу пока зао инте -
ре со ва ње и тале нат за ликов -
ну умет ност и есте ти ку. У свом
раду нај че шће кори сти савре -
ме не мето де, прем да њего во
поље дело ва ња иде и ка црте жу,

обра ди дрве та, писа њу... Наме -
ра му је да гле да о це вра ти у
про шлост, а с тим у вези иде ју
води љу коју користи при ли -
ком ства ра ња нај че шће нази -
ва „упор ношћу сећа ња”.

Прву само стал ну изло жбу
радо ва два де се то смо го ди шњег
Богов ца и наред них дана оби -
шли су мно ги Ново се ља ни,
пре све га они мла ди, као и
уче ни ци основ не шко ле.

И јед на зани мљи вост: из
гале ри је се повре ме но зачу је
и звук аку стич не гита ре, што
не тре ба да чуди буду ћи да се
поме ну ти умет ник солид но
слу жи тим жича ним инстру -
мен том.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА „СУН ЦО КРЕТ” ПОНО ВО У АКЦИ ЈИ

Уско ро „Омо цикл”
Јед но од нај ак тив ни јих удру -
же ња мла дих у око ли ни
сасвим сигур но је омо љич ки
„Сун цо крет”. Њего ви кре а тив -
ни чла но ви нима ло не миру ју,
већ уве ли ко раде на оства ре -
њу још јед не од врца вих иде ја
којом ће опле ме ни ти сво ју
сре ди ну.

Они већ неко ли ко месе ци
уре ђу ју згра ду доби је ну на
кори шће ње од Дома кул ту ре, а
у којој је некад био кафић
„Дукс”. У том про сто ру, назва -
ном „Омо цикл”, тре ба ло би да,

поред мла дих из самог места,
оби ту ју и број ни бици кли сти
који током топли јих дана про -
ми чу кроз ове кра је ве, куда
про ла зи међу на род на ста за
„Еуро ве ло 6”. Ови аван ту ри сти
би ту свра ћа ли како би пре дах -

ну ли и дру жи ли се са срдач -
ним дома ћи ни ма.

Посеб на драж буду ћег оку -
пља ли шта мла дих и пут ни ка
намер ни ка биће наме штај
напра вљен реци кла жом ста рих
дело ва дво точ ка ша на педа ле,

па ће, реци мо, гости моћи да
седе на сто ли ца ма од точ ко ва
бици кла или да ста вља ју чаше
на под ме та че од зуп ча ни ка.

Поред финан сиј ске подр шке
фон да ци је „Траг” и Гра да Пан -
че ва и уче шћа мно гих локал -
них инсти ту ци ја, попут Дома
кул ту ре, Месне зајед ни це, шко -
ле, кому нал ног пред у зе ћа, као
и спорт ских и разних дру гих
орга ни за ци ја, у том више ме сеч -
ном послу чла но ви ма удру же -
ња „Сун цо крет” пома же и вели -
ки број поје ди на ца, пре све га
мај сто ра из места и око ли не.
Пре ма њихо вим про це на ма,
завр ше так рено ви ра ња оче ку је
се сре ди ном новем бра, па сви
који могу да допри не су реа ли -
за ци ји овог про јек та, још увек
су и те како добро до шли.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест”, по
нало гу Месне зајед ни це, уре -
ђи ва ли су цен трал ни пла то

тако што су укра ша ва ли жар -
ди ње ре и фар ба ли бетон ске
клу пе, на које су потом поста -
вља ли нове даске за седе ње.
У току је изра да про је ка та за
изград њу пар кин га код шко -
ле и фуд бал ског игра ли шта.

Банат ско Ново Село: ЈП
„Урба ни зам” про лон ги рао је
за 20. окто бар отва ра ње пону -
да по јав ној набав ци за изград -
њу капе ле. Изло жба црте жа,
скулп ту ра и сли ка на плат ну
нацр та них спре јом ауто ра
Жељ ка Богов ца отво ре на је у
четвр так, 5. окто бра, у гале ри -
ји Дома кул ту ре.

Доло во: Локал но удру же ње
бора ца свих рато ва из 20. века
обе ле жи ло је и ове годи не 4.
окто бар – дан када је 1944.
годи не село осло бо ђе но у
Дру гом свет ском рату. Уче ни -
ци основ не шко ле при ре ди ли
су разно вр стан про грам од 2.
до 6. окто бра пово дом Деч је
неде ље. ИТ мена џер и про гра -
мер Душан Павлов пред ста -
вио је деци узра ста од 12 до
16 годи на осно ве кре и ра ња и
дизај ни ра ња ста тич ких веб-
-сај то ва у субо ту, 7. окто бра,
у Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је у
четвр так, 12. окто бра, отва ра -
ла понудe по јав ним набав ка -
ма за изра ду тро то а ра око згра -
де и пар кин га испред поште.
Тог дана је због радо ва на мре -
жи дошло до крат ко трај ног
поре ме ћа ја у испо ру ци при -
род ног гаса. Књи га афо ри за ма
Зора на Т. Попо ви ћа „Кад пора -
стем, бићу вели ки” биће пред -
ста вље на у сре ду, 18. окто бра,

у 12 сати, у Дому кул ту ре.
Удру же ње повр та ра оба вља
послед ње при пре ме за орга ни -
за ци ју мани фе ста ци је „Гло -
гоњ ска јесен”, која ће бити одр -
жа на 29. окто бра.

Ива но во: На ван ред ној скуп -
шти ни Удру же ња банат ских
Буга ра „Ива но во –Ба нат”, одр -
жа ној у неде љу, 8. окто бра,
усво је на је остав ка пред сед -
ни це Боја не Чокан, а на њено
место иза бран је Аугу стин
Кала пиш.

Јабу ка: Наста вље ни су радо -
ви на изград њи фекал не кана -
ли за ци је у вред но сти од два -
де сет пет мили о на дина ра.
Град ска вода на рас по ла га њу
је кори сни ци ма и пот пу но је
бак те ри о ло шки исправ на за
пиће. Пово дом Дана устан ка
наро да Маке до ни је у Дру гом
свет ском рату у сре ду, 11.
окто бра, поло жен је венац
испред бисте Гоце Дел че ва.

Кача ре во: По нало гу Месне
зајед ни це крпље не су уда р не
рупе на коло во зи ма. КУД
„Вељ ко Вла хо вић” при ре ди -
ће вече фол кло ра ша у петак,
13. окто бра, од 19 сати, у сали
„Гранд”. Дом кул ту ре оба вља
послед ње при пре ме за Фес-
ти вал хумо ра и сати ре „Жао -
ка”, који ће бити одр жан
послед њег викен да у окто бру.

Омо љи ца: Про фе со ри Уни вер -
зи те та лепих умет но сти у Каи -
ру Ова Јосеф и Адел Абдел Рах -
ман изло жи ће сво је фото -
гра фи је у уто рак, 17. окто бра,
од 18.30, у гале ри ји Дома кул -
ту ре. Шко ла је, као и сва ке годи -
не, обе ле жи ла Деч ју неде љу.

Стар че во: При самом кра ју су
радо ви на рекон струк ци ји
пија це. Изло жба сли ка Наде
Оњин Жужић отво ре на је
четвр так, 5. окто бра, у гале -
ри ји „Боем”. Књи га афо ри за -
ма Зора на Т. Попо ви ћа „Кад
пора стем, бићу вели ки” пред -
ста вље на је у поне де љак, 9.
окто бра, у Дому кул ту ре. Ди-
-џеј Гуле насту пи ће у петак, 13.
окто бра, од 21 сат, у ККК-у.

Петак, 13. октобар 2017.
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Месне актуелности 

На ново сад ском тргу
посла га но бли зу
мили он чепо ва

Акци ја и код нас даје
резул та те: тро је
мали ша на већ доби ло
пома га ла

Све усло ве за Гини сов рекорд
испу нио је тим под нази вом
„Чепом до осме ха” тако што је
30. сеп тем бра на Тргу осло бо -
ђе ња у Новом Саду напра вио
нај ве ћи моза ик на све ту од
900.000 пла стич них чепо ва,
који ма је био покри вен 621 ква -
драт ни метар.

Сви поста вље ни кри те ри ју -
ми су испу ње ни, а на коми си ји
је да одре ди да ли је све про -
шло како тре ба и фор мал но
при зна резул тат.

Помоћ сти гла у Јабу ку, 
Кача ре во и Пан че во
Већ сада је то само по себи под -
виг, за шта је заслу жно три ста
волон те ра, међу који ма су се
нашли и Пан чев ци Дамјан Аџић,
Огњен и Вања Чеке ре вац, Мили -
ца Бонин, Весна Чеке ре вац и
Бор ка Лазић Аџић, коор ди на тор
Еко ло шко-хума ни тар не орга ни -
за ци је „Чепом до осме ха” за
Јужно ба нат ски округ.

СЕЛО

И НАШИ СУГРА ЂА НИ УЧЕ СТВО ВА ЛИ У ВЕЛИ КОМ СПЕК ТА КЛУ

МОЗА ИК ЗА ГИНИ СА И ПОМОЋ ДЕЦИ

Пово дом Дана устан ка наро -
да Маке до ни је у Дру гом
свет ском рату у Јабу ци је у
сре ду, 11. окто бра, више
деле га ци ја поло жи ло вен це
на спо мен-бисту Гоце Дел че -
ва. То су учи ни ли пред став -
ни ци Амба са де Маке до ни је у
Срби ји, које је пред во дио
заме ник амба са дор ке Бојан
Ђор ђев, затим у име сво јих
инсти ту ци ја: пред сед ник На-
ци о нал ног саве та маке дон ске
наци о нал не мањи не Бор че

Велич ков ски, први човек
јабуч ке месне скуп шти не
Сло бо дан Илић, дирек тор
Основ не шко ле „Гоце Дел -
чев” Мило сав Уро ше вић, као
и Удру же ње „Илин ден” из
Јабу ке и Маке дон ска стран -
ка Срби је.

Сви они одр жа ли су при год -
не гово ре када је, поред оста -
лог, рече но да је тог дату ма тек
фор ми ра на пар ти зан ска једи -
ни ца упра во под нази вом „Гоце
Дел чев” изве ла први орга ни зо -
ва ни напад на оку па ци о не силе
бугар ске и ита ли јан ске вој ске
у При ле пу.

– Цве ће смо поло жи ли не
само у част сећа ња на поме -
ну те бор це већ и на све оне
који су воје ва ли за сло бо ду у
рани јим пери о ди ма, то јест у
Првом свет ском рату и за вре -
ме Ото ман ске импе ри је. Када
је реч о дана шњем обе ле жа -
ва њу, уз захвал ност сви ма
који су поло жи ли вен це,
посеб но бих иста као зала га ње
јабуч ке обра зов не уста но ве да
уви ди зна чај обе ле жа ва ња
пра зни ка наци о нал них зајед -
ни ца у Пан че ву, као и то што
су уче ни ци те шко ле уве ли ча -
ли скуп – нагла сио је Велич -
ков ски.

У ЈАБУ ЦИ, ПОВО ДОМ ВЕЛИ КОГ МАКЕ ДОН СКОГ ПРА ЗНИ КА

Цве ће у част бораца за сло бо ду

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОТВОРЕНА ПРВА ИЗЛОЖБА ЖЕЉКА БОГОВЦА

Упорност сећања

То удру же ње већ више од
пет годи на саку пља чепо ве од
твр де пла сти ке, које дистри -
бу и ра на реци кла жу и од тако
доби је ног нов ца купу је пома -
га ла за децу са смет ња ма у
раз во ју у целој Срби ји. Коли -
ко та акци ја има изу зе тан ефе -
кат, гово ри и пода так да је
досад збри ну то осам на е сто ро
деце, а од тога тро је с тери то -
ри је гра да Пан че ва: Алек са
Дра ку лић из Кача ре ва добио
је деч ја инва лид ска коли ца, а
Давид Ванев ски из Јабу ке –
елек тро мо тор на, док је Нико ли

Вуке ли ћу из Пан че ва наба -
вљен меди цин ски аспи ра тор
на стру ју.

– Наш град се при дру жио
акци ји пре нешто више од три
годи не и до сада је на тери то -
ри ји општи не поста вље но пре -
ко 30 кути ја за саку пља ње
чепо ва, а одзив гра ђа на је више
него задо во ља ва ју ћи. Циље ви
су нам шире ње све сти о очу ва -
њу живот не сре ди не, важно сти
реци кли ра ња, као и раз ви ја ње
соли дар но сти и емпа ти је код
људи, пре све га деце, која су
нај ак тив ни ја у саку пља њу

чепо ва – рекла је Бор ка Лазић
Аџић.

И „Етно-кутак” оба рао
рекорд
У акци ји већ дуго уче ству ју и
жене из кача ре вач ког „Етно-
-кут ка”, које успе шно сара ђу ју
с поме ну тим хума ни тар ним
удру же њем у вези са саку пља -
њем и про да јом чепо ва и обез -
бе ђи ва њем пома га ла деци којој
су она потреб на.

Пре ма речи ма њихо ве пред -
сед ни це Зоре Чубрић, то анга -
жо ва ње је већ дало опи пљив
резул тат.

– Захва љу ју ћи напо ри ма чла-
ницa„Етно-кут ка” и дру гих сугра -
ђа на који су се укљу чи ли у ову
акци ју и, нарав но, хума ни тар ном
удру же њу „Чепом до осме ха”,
дечак из Основ не шко ле „Жар ко
Зре ња нин” Алек са Дра ку лић
добио је коли ца која ће му омо гу -
ћи ти да лак ше оба вља сва ко днев -
не оба ве зе. Као и рани је у слич -
ним ситу а ци ја ма, ода зва ле смо се
и акци ји скла па ња моза и ка за
Гини са, а прет ход но смо сор ти -
ра ле чепо ве и одне ле их у Нови
Сад. Задо вољ ство нам је и част да
смо биле део вели ког спек та кла и
дале мали допри нос. То ће нам
бити и додат ни сти му ланс да
наста ви мо да уче ству је мо и у дру -
гим хума ни тар ним акци ја ма –
иста кла је Зора Чубрић.

ДОЛОВ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ДАН

ОСЛО БО ЂЕ ЊА

Доло вач ко удру же ње бора ца свих

рато ва из 20. века обе ле жи ло је и ове

годи не 4. окто бар – дан када је 1944.

годи не то место осло бо ђе но у Дру гом

свет ском рату.

Поме ну та орга ни за ци ја је у сре ду,

4. окто бра, нај пре упри ли чи ла коме -

мо ра тив ни скуп, када је њен пред -

сед ник Нико ла Брзо ван ево ци рао

успо ме не из рат ног доба и одао

пошту стра да ли ма.

Након тога је поло жен венац на

спо мен-пло чу испред Дома кул ту ре.



Пан че вач ки илу стра тор и
кари ка ту ри ста Нико ла Дра -
гаш осво јио је тре ће место за
нај бо љу кари ка ту ру на међу -
на род ном кон кур су који су
летос рас пи са ли покре та чи
Фести ва ла хумо ра и сати ре
„Лало шки шешир” и Савез
Срба у Руму ни ји, а тема је
била „Гроф Дра ку ла први пут
међу Срби ма”. На кон курс су
се при ја ви ла два де сет чети -
ри ауто ра са четр де сет два
црте жа.

Прво место су осво ји ли
Горан Ћели ча нин и Миле та
Мило ра до вић, а дру го место је
при па ло Зора ну Михај ло ви ћу.
Похвал ни цу је добио Алек сан -
дар Петри ка но вић.

Награ де ће бити уру че не на
петом Фести ва лу хумо ра и
сати ре „Лало шки шешир”, 21.
окто бра, у Теми шва ру.

КУЛТУРА
Петак, 13. октобар 2017.
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Културни телекс
ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

КЛУ ПА ЗА МАШТА ЊЕ 
ПО ИДЕ ЈИ НАЈ МЛА ЂИХ

Уру че не награ де
„Муње ви ти 
Крин фо ли он 2017”

Пре ми је ра фил мо ва
„Укле то позо ри ште” 
и „Чуд ни Фли пи 
и Мишко”

Прет ход ну неде љу у гра ду обе -
ле жи ла су број на деша ва ња
посве ће на деци, која су била
орга ни зо ва на у окви ру „Деч је
неде ље”. Све уста но ве кул ту ре
има ле су раз не актив но сти у
који ма су уче ство ва ли наши
нај мла ђи сугра ђа ни.

У сре ду, 4. окто бра, у Народ -
ној башти, пред став ни ци Кул -
тур ног цен тра Пан че ва и удру -
же ња БУДИ доде ли ли су
награ де нај у спе шни јим сарад -
ни ци ма и парт не ри ма у обла сти
деч јег ства ра ла штва и ства ра ла -
штва за децу у теку ћој годи ни.
Награ де под нази вом „Муње ви -
ти Крин фо ли он 2017” доде ље -
не су у три обла сти: педа го шки
рад, еко ло ги ја и допри нос деч -
јем ства ра ла штву и ства ра ла -
штву за децу. Добит ник награ -
де „Муње ви ти Крин фо ли он” у
обла сти педа го шког рада с
децом је Мир ко Тру ба рац, осни -
вач и умет нич ки дирек тор
фести ва ла јеф ти них игра ча ка
СПО ЈИ, а добит ни ца награ де у
обла сти еко ло ги је је Гор да на
Вла јић. Поча сну награ ду за
допри нос деч јем ства ра ла штву
добио је дирек тор ЈКП-а „Зеле -
ни ло” Дани ло Бје ли ца, јер је то
јав но пред у зе ће, на чијем је он
челу, успе ло да јед ну пре див ну
деч ју иде ју спро ве де у дело. У
пита њу је „Клу па за машта ње”,
пред ста вље на овом при ли ком,
а осми сли ли су је Филип Јан ко -
вић и Јана Дап че вић, пола зни -
ци Мале шко ле умет но сти
„ДивАрт” из Бео гра да, који су за
маке ту клу пе осво ји ли гран-при
БУДИ-ја про шле годи не. Клу па
у облику рибе нала зи се у бли -
зи ни пави љо на у Народ ној
башти.

Атлан ти да

МОЈ избор МОЈ

Др Срђан Цвет ко вић, виши

науч ни сарад ник на Инсти ту ту

за савре ме ну исто ри ју

ФИЛМ: „Миси ја”, чија се
рад ња одви ја у 18. веку, кад
језу ит ски миси о на ри у Јужној
Аме ри ци успо ста вља ју миси -
је неза ви сне од шпан ске вла -
сти како би домо ро це пре ве -
ли у хри шћан ство. У цен тру
при че је шпан ски језу ит ски
све ште ник, отац Габри јел
(Џере ми Ајронс), који дола -
зи у јужно а ме рич ку џун глу
како би покре нуо миси ју и
пре о бра тио локал не Инди јан -
це (Гва ра ни) у хри шћан ство.
При дру жу је му се нека да шњи
пор ту гал ски пла ће ник
Родри го Мен до за (Роберт де
Ниро), који види језу ит ску
миси ју као уто чи ште и место
иску пље ња због уби ства свог
бра та. Миси ја, која је била
под шпан ском зашти том,
пре да та је Пор ту гал ци ма, а
Вати кан је наре дио језу и ти -
ма да се пову ку с тери то ри је
изнад водо па да. Мен до за и
Габри јел се, међу тим, одме -
ћу од цркве и поку ша ва ју да
одбра не домо ро дач ку зајед -
ни цу коју су хри сти ја ни зо ва -
ли од окрут них пор ту гал ских
коло ни за то ра (који поку ша -
ва ју да их поро бе и уни ште).
Габри јел то чини нена сил ним
мето да ма, а Мен до за сво јим
вој нич ким вешти на ма. Сја јан
филм о бор би за прин ци пе и
несе бич ној жртви за иде а ле
про тив силе, коруп ци је и
неправ де, који носи дубо ку и
људ ску и хри шћан ску пору -
ку. Диле ме: нена сил не мето -
де бор бе, повла ђи ва ње хри -
шћан ским иде а ли ма или
отво ре ни и ору жа ни рат?
Вер ност цркви и ауто ри те ту
или соп стве ним прин ци пи ма
и иде а ли ма? Оно што кра си
филм, поред сјај не при че,
јесте и пре див на музи ка
(Енио Мори ко не), која је и
сама поста ла вели ки хит у
сфе ри филм ске музи ке. Ту су
и изу зет но узбу дљи ве сце не и
егзо тич не фото гра фи је при -
ро де које оста вља ју без даха…

КЊИ ГА „Атлан ти да” Бори -
сла ва Пеки ћа је узбу дљи ва
мета фо рич на исто ри ја о веч -
ном рату изме ђу људи и
андро и да, о људи ма као

бићи ма од емо ци ја и разу ма
и чове ко ли ких андро и да –
веч них вла сто др жа ца од
моћи који људ ску расу  веко -
ви ма тла че и држе у луд ни -
ца ма и затво ри ма. „Још од
пра по сто ја ња, још од зоре
чове чан ства, води се на овој
пла не ти нај пре суд ни ји и нај -
кр ва ви ји гра ђан ски рат који
од ових спо ред них, секун -
дар них, нева жних, нико и не
при ме ћу је. То је рат изме ђу
људи и андро и да. У ’Атлан -
ти ди’ ћу ели ми ни са ти све
еле мен те фабу ле и бави ти се
искљу чи во сво јим схва та њем
да је ова наша циви ли за ци ја
већ хиља да ма годи на мета -
фо рич но – андро ид ска.”

МУЗИ КА: Леген дар на рок
гру па „Азра” и хари зма тич ни
и ненад ма шни кан та у тор
Џони Шту лић, нај бо љи тек -
сто пи сац и један од прва ка
анга жо ва не пое зи је у бив шој
Југо сла ви ји. Албум „Рав но до
дна” доно си пре гршт ква ли -
тет них песа ма и тек сто ва.
Нарав но, ако има те жива ца
да се уду би те и ако пре бро ди -
те само на први слух кре штав
Шту ли ћев глас. Џони у сво -
јим песма ма, поред љубав них
тема, већ тада хра бро уда ра
на непри ја те ље сло бо де, моћ -
ни ке и тота ли тар ни поре дак
(наро чи то песме „Недељ ни
комен тар”, „Камо даље, рођа -
че?”, „Сло бо да”…). Шту ли ће -
ва пое зи ја и израз има ју, уз
сна жну емо тив ност и дубо ку
миса о ност, и нагла шен вапај
за сло бо дом и акци јом, по
чему су њего ве песме оста ле
гото во једин стве не у целом
ина че ква ли тет ном музич ком
новом тала су који је запљу -
снуо Југо сла ви ју почет ком
осам де се тих.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Петак, 13. окто бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: џез кон церт
„From San Diego to Apolo”. Насту па ју Микан Злат ко вић и
његов трио.

Субо та, 14. окто бар, 20 сати, дво ра на „Апо ло”: кон церт гру -
пе „Репе ти тор”. Гости: „Визељ” и „Кло тљу ди”.

Пред ста ве
Поне де љак, 16. окто бар, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра:
позо ри шна пред ста ва „Про из вод” Мар ка Реј вен хи ла, аутор -
ски про је кат Ива на Томи ћа.

Изло жбе
Поне де љак, 16. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: изло -
жба ликов них радо ва гру пе „Сто јан Тру мић”.

Уто рак, 17. окто бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
изло жба сли ка „Посту пак за тето ви ра ње вла сти тог тки ва”
Пери це Дон ко ва.

Темат ски про грам
Петак, 13. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: циклус
пре да ва ња и ради о ни це асер тив не кому ни ка ци је „Живе ти
сада и овде”. Пре да вач: Бра ни мир Мати је вић, пси хо лог. 

Неде ља, 15. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: про мо -
ци ја зби р ке сабра них песа ма Божи да ра М. Гло гов ца „Пасош
за небо”.

Уто рак, 17. окто бар, 18 сати, Град ска библи о те ка: пред ста вља -
ње књи ге Сло бо да на Вука ди но ви ћа „Мора да сам сила нека”.

Сре да, 18. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: пред ста -
вља ње књи ге Живо ра да Ајда чи ћа „Кул тур на поли ти ка у
тран зи ци ји”.

Четвр так, 19. окто бар, 19.30, Град ска библи о те ка: про мо ци ја
нове књи ге – рома на Дра га на Бру ји ћа „Један дан на кра ју све та”.

Град ске библи о те ке, под нази -
вом „Читам ти при чу”, а у
петак, 6. окто бра, деца и тинеј -
џе ри дру жи ли су се с нашом
нај по зна ти јом спи са те љи цом
за децу Јасмин ком Петро вић.

Она је у пре по днев ним сати -
ма мла ђим основ ци ма пред -
ста ви ла књи гу „Хоћу кући” на
сце ни Кул тур ног цен тра, а гим -
на зи јал ци су има ли при ли ку да
чују нешто више о њеној нај -
но ви јој књи зи „Све је у реду”,
која је писа на за њихов узраст.

– Писци који пишу за децу
има ју оба ве зу да сво јим мла -
дим чита о ци ма дају шан су.

ПАФФ и удру же ње БУДИ, а
том при ли ком деца су напра -
ви ла два фил ма: „Укле то позо -
ри ште” (ауто ри – деца узра ста
од 10 до 14 годи на) и „Чуд ни
Фли пи и Мишко” (ауто ри –
деца узра ста од шест до десет
годи на).

– Било нам је зани мљи во на
сни ма њу, посеб но када смо
глу ми ли неке сце не у који ма је
тре ба ло да буде мо озбиљ ни. То
је било тешко, јер смо се стал -
но шали ли – рекла је Мари ја
Стој шић (11), јед на од глу ми -
ца у фил му „Укле то позо ри -
ште”.

глу ми ца из фил ма „Укле то
позо ри ште”.

У субо ту, 7. окто бра, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра оди -
гра на је пред ста ва „Принц
од белог лука”. Уло ге су
тума чи ли Нико ли на Бог да -
но вић, Рале Бабић и Мати ја
Ристић.

Пози ва ју се нај мла ђи сугра -
ђа ни да током окто бра напра -
ве фото гра фи је на „Клу пи за
машта ње” у Народ ној башти и
поша љу их на имејл адре су
budifestival@gmail.com. За оне
нај ма што ви ти је орга ни за то ри
су при пре ми ли награ де.

МЕЂУ НА РОД НИ КОН КУРС ЗА КАРИ КА ТУ РУ

Нико ла Дра гаш награ ђен
у Теми шва ру

У Гале ри ји савре ме не умет но сти
у уто рак, 3. окто бра, отво ре на је
изло жба црте жа Сте ва на Мар ку -
ша под нази вом „Мрач но пошто -

ва ње за ства ри које дола зе”. На
изло жби је пред ста вље но педе -
се так радо ва у тех ни ци олов ка на
папи ру који су наста ли у пери о -

ду од 2015. до 2017. годи не.
Сте ван Мар куш је рођен у

Бео гра ду. Дипло ми рао је на
Факул те ту ликов них умет но сти
у Бео гра ду, одсек сли кар ство.
Изла гао је на више само стал них
изло жби у земљи и ино стран -
ству. Добит ник је неко ли ко
награ да за сли кар ство и гра фи -
ку. Мар куш је зајед но са Уро -
шем Ђури ћем сре ди ном деве де -
се тих осно вао умет нич ку гру пу
„Ауто но ми сти”, која се зала га ла
за нову фигу ра тив ну умет ност,
инспи ри са ну стри пом, фил мом
и реклам ним дизај ном.

Познат је као и аутор мно -
гих CD омо та срп ских андер -
гра унд бен до ва. Живи и ради у
Пан че ву.

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ

Црте жи 
Сте ва на Мар ку ша

Јуби ла ран, два де се ти „Пан че -
вач ки џез фести вал” биће одр -
жан од 2. до 5. новем бра у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва. У
окви ру глав ног фести вал ског
про гра ма насту пи ће зве зде свет -
ског, европ ског и дома ћег џеза,
међу који ма и Joe Lovano, Tim
Bern, Avishai Cohen, China Moses
и дру ги.

Џез фести вал ће отво ри ти
„Tim Berne’s Snakeoil” (САД),
„Joe Lovano Classic Quartet”
(САД/Бугар ска) и „Canarro”
(Мађар ска). У петак, 3. новем -
бра, сво ју музи ку ће пред ста -
ви ти Вла ди мир Нико лов /
Срђан Ива но вић „Undectet:
Artistry In Broken Rhythm”
(Аустри ја/Бугар ска/Холан ди ја/

Маке до ни ја/Срби ја) и „Avishai
Cohen Quartet” (Изра ел), а у
субо ту ће сви ра ти „Fish In Oil”
(Срби ја) и China Moses (САД /
Вели ка Бри та ни ја / Литва ни -
ја). Послед њег дана насту пи ће
„Daniel Erdmann’s Velvet Revo-
lution” (Немач ка/САД) и
„Ambrose Akinmusire Quartet”
(САД).

Кар те се про да ју на бла гај -
ни Кул тур ног цен тра Пан че ва,
по цени од 600 дина ра за један
дан и 2.000 дина ра за ком плет
ула зни ца за чети ри дана. Куп -
ци првих педе сет ком пле та
кара та на поклон доби ја ју
маји цу с лого ти пом фести ва -
ла. Теле фон за резер ва ци је
кара та је 013/440-944.

ДВА ДЕ СЕТ ГОДИ НА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ЏЕЗ ФЕСТИ ВА ЛА

Поче ла про да ја кара та 

Скулптура у облику рибе у Народној башти

Овом при ли ком насту пи ла
су деца из хора „Вокал кидс”,
који води Јеле не Цве тић Дан -
гу бић, а одр жа на је и вајар ска
ради о ни ца за децу, коју су
води ли пре да ва чи из шко ле
„ДивАрт” из Бео гра да.

У четвр так, 5. окто бра, било
је орга ни зо ва но дру же ње за
мали ша не на Деч јем оде ље њу

Књи ге за децу и мла де тре ба да
има ју отво ре на вра та – рекла
је Јасмин ка Петро вић.

У попо днев ним сати ма у
Кул тур ном цен тру су пре ми -
јер но при ка за ни фил мо ви који
су наста ли на ради о ни ци „Ма-
ли филм” у окви ру „Пан че во
филм фести ва ла”. Ради о ни цу су
орга ни зо ва ли „Фил мкул ту ра”,

Поред кон крет ног сни ма ња,
деца су првог дана уче ство ва -
ла у ради о ни ци и учи ла како
се пра ве фил мо ви.

– Првог дана смо учи ли шта
је то кадар, како изгле да сни -
ма ње. Јед но је ради ти, а дру го
при ча ти о томе. Међу тим, све -
га смо се сети ли на сни ма њу –
рекла је Дри на Опа чић (11),
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ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)

АУ ДИ ка ра ван 2003,
очу ван, хит но, 3.400
евра. 060/575-07-39.
(248979)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 11
ГТХ, 1988, не ре ги -
стро ван, це на 
по до го во ру. Тел.
063/741-45-39.
(249051)

ОПЕЛ астра у од лич -
ном ста њу, 2005. го -
ди ште, 1.4, 66 кв,
плин брц-атест.
064/171-47-50.
(249001)

ПРО ДА ЈЕМ опел ка -
дет 1987. го ди ште,
ре ги стро ван до 
мар та 2018. Тел.
060/663-89-20.
(249101)

ПУН ТО 2009, 51.000
км, гас, ку ка, га ра жи -
ран, као нов.
064/243-87-20.
(249136)

ПУН ТО 1.2, 2001, 3 в,
ме та лик плав, вла -
сник, од ли чан, га ра -
жи ран. 064/142-55-
93. (249152)

КА МИ ОН ма ла за ста -
ва, 1984. го ди ште,
ура ђе на ге не рал на,
ре ги стро ван, во зи Б,
по вољ но. 064/176-91-
85. (249168)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 65,
2002. го ди ште и ре но
21, 1993. го ди ште,
без ула га ња, мо же за -
ме на. Тел. 063/430-
454. (249258)

ПЕ ЖО 306, 1.9 Д,
2001, алу фел не, му -
зи ка, итд, 1.650 евра.
060/717-12-55.
(249235)

ПЕ ЖО 407, 2.0 ,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван, ли му зи на,
пр ви вла сник, сва
опре ма, црн, алу
фел не. 061/671-10-
08. (249248)

ПА САТ Б 5, бео, ка -
ра ван, 1999. 064/149-
24-70. (249292)

ВЕК ТРА 1.8, 2001. го -
ди ште, у од лич ном
ста њу. 063/811-18-52.
(249291)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2003. тро ја вра та, у
пр вој бо ји, фул опре -
ма, на име. 064/130-
36-02. (149278)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2008,
пе то ра вра та, ате сти -
ран се квент плин.
064/130-36-02.
(149278)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, ди зел,
2006, пе то ра вра та,
фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02.
(249278)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди 80
ја је, не ре ги стро ван,
1986. го ди ште, плин,
300 евра. 064/230-52-
21. (2149274)

ПЕ ЖО 307, 2.0 ХДИ,
2004. го ди ште, 5 В, 5
Б, од ли чан. 
064/132-93-96.
(249319)

ГОЛФ 3 тд, 1997. го -
ди ште, 830 евра, хит -
но. 062/856-64-94.
(249318)

ПРО ДА ЈЕМ си је ру,
од лич но ста ње, ре ги -
стро ван, бој лер, ста -
рин ска ви три на, пи -
са ћи сто. 064/154-25-
82.  (249314

РЕ НО 4, 1989. го ди -
ште, 300 евра, форд
ескорт, 1300, бен зин,
ре ги стро ван до 30. X
2017, 600 евра.
060/345-32-11.
(249305)

ФОРД ескорт 1991.
го ди ште, бен зин-гас ,
ре ги стро ван.
063/723-85-39.
(249304)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991. (28641)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про -
да ја де ло ва, до ла зим
на адре су. 063/782-
82-69, 061/211-59-15.
(248641)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(249274)

ПРО ДА ЈЕМ пне у мат -
ску се ја ли цу за ку ку -
руз. 064/523-28-32.
(249028)

ТРАК ТОР ИМТ 5106
и адап тер змај гре да.
063/892-12-08.
(249273)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1.  
069/409-83-42.
(249027)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(249067)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(249164)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
мо ни то ра, да љин -
ских. „Плус”, Д. Ту цо -
ви ћа 28. 353-463.
(249327)

ПРО ДА ЈЕМ: др ве на
ула зна вра та, про зо -
ре, тро сед на рас кла -
па ње по вољ но.
064/217-49-70 (СМС)

ЋУР КЕ на про да ју.
064/125-27-06.
(СМС)

ПРА СИ ЋИ и ба ли ра -
на де те ли на на про -
да ју. Ми ћа, 064/303-
28-68 (СМС)

БА ГРЕ МО ВА и це ро -
ва др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(248002)

ТВР ДО др во, пре о -
ста ло, пре воз бес пла -
тан. 065/640-31-49.
(246601)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та. Ме ре ње код
вас ку ћи. 065/501-56-
51. (246600)

БУ КВА и бри кет у џа -
ко ви ма, про да јем,
до ста ва. 063/267-328.
(248386)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње и ма ши -
ну за су до ве.
063/892-08-35.
(248783)

ДВА гроб на ме ста,
Ста ро пра во слав ном
гро бље, код ка пе ле.
Тел. 063/856-48-38.
(248984)

ПРО ДА ЈЕМ кре ку и
гре ја ли цу на бу тан.
063/822-04-11.
(248777)

ПРО ДА ЈЕМ др ве ни
сто за ма са жу и нео -
ба рок кре вет у ду бо -
ре зу. 
063/837-48-34.
(248990)

ГРЕ ЈА ЛИ ЦЕ, сто чи ћи,
ком пју тер ски сто ло -
ви, ка бло ви, кри стал,
нерц, цеп тер, ку хи ња.
065/353-07-57.
(248999)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ -
ПАЧ, 150 евра, ин ва -
лид ска ко ли ца 50
евра. 626-437 и 332-
493. (249009)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи свих кв и про из -
во ђа ча, до ста ва, мон -
та жа гра тис. Вр ши мо
за ме ну и ре монт ТА
пе ћи, ве ли ки из бор.
Га ран ци ја, по вољ но.
061/641-30-36. (р)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе од
1.950 евра, по ну да
ин вен тар ских мо де ла,
га ран ци ја. 
062/118-26-81.
(249048)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи и до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја, по вољ но.
063/898-00-82. (249)

ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ска вра та са ста -
клом, по вољ но.
064/122-69-78.
(249086)

ПРО ДА ЈЕМ азбест ну
цев, фи 110, 3 м.
064/144-37-65.
(249078)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји
кре ве тац у од лич ном
ста њу, це на 5.000 ди -
на ра. 066/050-589.
(249073)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи од 2 до
6 кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 335-
930, 064/366-57-87.
(249109)

ШПО РЕТ сме де ре вац
9, вр ло ма ло ко ри -
шћен, це на 12.000.
064/386-98-76.
(249113)

НА ПРО ДА ЈУ 
ку ку руз. 
064/916-60-18.
(249115)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не
ра ди ја то ре и шпо рет
на др ва, не ко ри шћен.
064/040-82-721.
(149141)

ПРО ДА ЈЕМ две исте
ка ље ве пе ћи, до го -
вор. 345-534,
064/246-05-71.
(249162)

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ 9, 
на про да ју, 
очу ван, ко ри шћен 
две зи ме. Тел.
060/322-78-01.
(249173)
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ДМБ бен зин ски мо -
тор за ме ша ли цу,
пум па за на вод ња ва -
ње, мо тор на те сте ра
то мос. 060/322-78-
01. (249173)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ци -
глу, би бер цреп, ста ру
гра ђу, тур ску кал др -
му. 064/370-79-47.
(249182)

ФИТ НЕС спра ва
елип тик тре на жер,
алу ми ни јум ска дво -
крил на вра та, ТВ сам -
сунг, пећ на гас са
чун ко ви ма, сук ња од
јаг ње ће ко же.
013/352-114.
(249192)

ПРО ДА ЈЕМ ста ри би -
бер цреп. 060/131-81-
66. (249215)

ПРО ДА ЈЕМ мо тор ну
пум пу то мос, за мр зи -
вач 410 ли та ра, ма га -
цин ску ва гу. Тел.
061/195-19-10.
(249208)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
ја гањ це. 060/322-47-
42. 249218)

ФРИ ЖИ ДЕР 180 л –
200 л – 215 л – 240 л,
елек трич ни шпо рет,
веш-ма ши не фа во -
рит,  ма ња кан ди,
шпо рет, плин-стру ја-
гас, ор ман, уга о на
гар ни ту ра, дво сед,
тро сед, фо те ља, соб -
ни сто чи ћи, те пих.
Тел. 063/861-82-66.
(249242)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 2
кв, фри жи дер, вер ти -
кал ни за мр зи вач,
веш-ма ши ну.
013/346-790,
064/129-73-60.
(249263)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
ма сив ну уга о ну гар -
ни ту ру. 
062/885-43-20.
(249270)

ПРО ДА ЈЕМ два бал -
кон ска про зо ра са
вра ти ма и ка уч.
064/172-90-92.
(249285)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. 061/631-
69-21, 013/371-568.
(249286)

НО ВА ал фа терм 20,
пећ за ета жно гре ја -
ње, греј на по вр ши на
150 м2, 23 кв.
062/198-58-05.
(249287)

ПРО ЗОР др ве ни 140
х 180, очу ван са ПВЦ
ро лет ном, ком плет.
064/149-24-70.
(249292)

ПРО ДА ЈЕМ ку ни ће
при плод не, уре ђе не
за је ло. 065/335-38-
11.(24926)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал -
фа вра ње, 20.000. го -
ди не. 063/386-431.
(249276)

ПРО ДА ЈЕМ ор ман
цр ни, за днев ни бо ра -
вак, 2,40 цм. Тел.
063/812-06-89.
(249275)

ПРО ДА ЈЕМ сме де ре -
вац, де вет ка, де сни,
50 евра. Тел. 331-760.
(249330)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(248321)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ста ро пер је,
плин ске бо це и све
дру го. 
066/900-79-04.
(248991)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до ла зак од -
мах, до бро пла ћам.
061/641-30-36.
(249011)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, 
ста ро гво жђе, 
веш-ма ши не .
064/15844-10,
063/101-11-47.
(249049)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
до ла зак. 062/148-49-
94. (249061)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
ис прав ност ни је бит -
на. 063/705-18-18,
335-974. (249109)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
свих ве ли чи на.
064/366-57-87.
(249109)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, са -
то ве, сли ке, ста ри но -
вац, пен ка ла, фи гу ре,
ста ру би жу те ри ју,
ста ро по кућ ство. 335-
930, 063/705-18-18,
335-974. (249109)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(249084)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, оло во, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (249246)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, аку -
му ла то ре, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/206-
26-24. (249246)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
фри жи де ре, те ле ви -
зо ре, те ле ви зо ре и
оста ли от пад.
061/322-04-94.
(249246)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
аку му ла то ре, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо -
ре и све оста ло.
064/484-13-76.
(249246)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи
свих ве ли чи на.
065/339-44-48.
(249271)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не  ТА пе ћи, до ста -
ва/мон та жа, го ди ну
да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(249271)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву 4
лан ца, дру га дуж,
бли зу Ин сти ту та „Та -
миш”. Тел.063/781-
56-05 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ри -
бар ска,10 ари, вла -
сник. Тел. 063/606-
270 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац по -
вр ши не 15 ари у
Омо љи ци, Бањ ски
про сек. 064/163-23-
60 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
обо ду Бе о гра да, Ку -
мо драж, екс клу зив на
ло ка ци ја, 7 ари х
6.000 евра. Мо же до -
го вор. 064/572-32-19.
(248268)

ПО ТРЕБ НА ку ћа,
цен тар, плац нај ма ње
3.5 ара. (238), „Те сла
не крет ни не, 064/668-
89-15. (248539) 

КУ ЋА у Ка ча ре ву, 170
м2, од мах усе љи ва.
Це на до го вор.
013/601-472.
(248395)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ца ра Ла за ра.
061/252-89-96.
(247958)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. Тел.
062/415-359.
(246742)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа
са пар це лом, про да је
се, 35.000. На зва ти,
064/366-92-92.
(248612)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, но ви ја
град ња, на 12 ари
пла ца. 064/190-34-49.
(248980)

КУ ЋА на про да ју у
Вој ло ви ци. Тел.
064/084-21-62.
(249019)

КУ ЋА, но ва Ми са, 9 х
12, спрат на, за вр шни
ра до ви, бр зо усе љи ва.
064/221-36-12.
(249023)

ХИТ НО про да јем ку -
ћу у До ло ву на 29
ари. 371-274,
064/176-88-52. (249)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 130 м2,
7.5 ари, про да јем/ме -
њам за пан че вач ки
стан. 064/928-89-68.
(249000)

БА ВА НИ ШТА НАЦ,
ви кен ди ца, 30 ари до
ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-
00-47. (249016)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара
пла ца са три пар це ле,
Ка ра у ла, Ули ца Ри -
бар ска. 060/555-69-
35. (249037)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан две ку ће на
пла цу, вла сник.
064/986-21-74.
(249043)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа
бли же цен тру, ле га ли -
зо ва на. 062/803-11-
93. (249050)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, са за по че -
тим објек том, га ра -
жом, стру ја, во да.
064/260-05-34.
(249054)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем, 30 ари,
у Ба нат ском Но вом
Се лу. 063/863-80-15.
(249057)

ВОЋ ЊАК 18 ари,
огра ђен и уре ђен 1/1,
Ку де љар ски на сип.
063/472-669.
(249082)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у То по ли за јед -
но со бан стан.
066/367-157.
(249083)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
174 м2, са по моћ ним
објек ти ма, плац 576
м2, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(248468)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут 114 ари, до пу та,
33 ши ри на, 52.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)

КУ ЋА 30 м2, на Мар -
ги ти, за себ на, 16.000
евра. 064/248-90-16.
(249116)

ПРО ДА ЈЕМ плац 9
ари са ку ћи цом од 30
м2, стру ја, град ска во -
да, у бли зи ни Но вог
гро бља. 064/888-42-
42. (249068)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ПЛАЦ 4 ара, 17 м
фронт, ло мље ни бе -
тон кру пан да јем.
069/213-97-37.
(249097)

ПЛАЦ про да јем, Ми -
са, до зво ље на град -
ња. 064/866-23-36.
(249099)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари
пла ца и ку ћу код Ду -
бо ке ба ре. 
069/274-81-46, 
по сле 17 са ти.
(249104)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци, 013/232-
21-3’0, 063/162-50-
00. (249125)

БА НАТ СКО НО ВО
СЕ ЛО, усе љи ва кку ћа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458. (24913)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу на Ку де љар цу на
9 ари пла ца. 064/040-
82-72. (249140)

ПЛАЦ, град ско гра ђе -
вин ско зе мљи ште, 8
ари, на Но во се љан -
ском пу ту. 063/802-
26-95. (249140)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са.
Тел. 069/223-24-25.
(249160)

ХИТ НО, ку ћа, га ра жа,
во њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98. 

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, по друм,
део дво ри шта,
40.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(249149)

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, по друм и га -
ра жа, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (249149)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
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СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 65 м2, 6
ари, ка на ли за ци ја,
16.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

КУ ЋА на 4 ара, код
На род не ба ште, за
ре но ви ра ње. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(249165)

БЛИ ЗУ цен тра 3,6
ари, 64.000; Ми са,
ку ћа, до го вор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (249178)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 60
м2, 13,5 ари, укњи же -
на, 25.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (249174)

СТАР ЧЕ ВО, глав на
ули ца, ле па при зем -
на, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (249174)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на
зо на, ас фалт, стру ја,
во да, 18.500.
063/894-84-23.
(249180)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Но во се љан ском пу ту,
20 ари, ши ри не 15 м,
ду жи не 130 м, огра -
ђен, во да, по го дан за
ви кен ди цу или ку ћу.
060/555-43-76.
(249189)

ДВО РИ ШНА ку ћа ,
два јед но соб на ста на
за адап ти ра ње, бли зу
цен тра, 18.000, до го -
вор, 2,30 ара, вла -
сник. 065/614-04-01.
(249201)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 139 м2 + ло кал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (249205)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (249205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249205)

ТЕ СЛА, пре ле па са -
лон ска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (249207)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
пре ле па, 200 м2, 2
ара, сре ђе на, 10.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249207)

ДО ЊИ град, ку ћа са
два ста на, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(249227)

ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра
ло ка ци ја за при ват ни
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050.
(2492449

ПРО ДА ЈЕМ плац 33
ара за би знис са ку -
ћом, Но во се љан ски
пут 131. 064/276-08-
08.  (249284)

КО ТЕЖ 1, ку ћа 80 м2,
цео плац 3 ара, ми -
ран крај. 063/198-56-
01, 065/956-07-96.
(249288)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, део ку -
ће, 45 м2, јед но со бан,
са га ра жом, 15.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(249293)

ХИТ НО про да јем ла -
нац зе мље. Вла син -
ска, код ка сар не
5000. Тел. 062/882-
11-32. (И249298)

ТЕ СЛА, ку ћа, 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(249302)

75 АРИ уз асфалт, се -
вер на зо на. 066/354-
791. (249306)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, гра ђе вин -
ска зо на, Пе ли стер ска
и Кај мак ча лан ска.
063/89+4-88-11.
(249334)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту, ми ни -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или
ста ри ју ку ћу за ру ше -
ње у цен тру гра да,
ми ни мал но по вр ши не
5 ари. По жељ но др
Ка са пи но ви ћа, Све то -
за ра Ми ле ти ћа, Бран -
ка Ра ди че ви ћа.
064/668-97-86.
(247443)

ТЕ СЛА, про да јем тро -
и по со бан стан но ви је
град ње 61 м2, ЦГ, II
спрат у мир ној, сле -
пој ули ци са зи да ном
га ра жом у дво ри шту.
Стан је од мах усе љив,
са ку хи њом и пла ка -
ром, 45.000 евра.
060/628-46-56.
(СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
гар со ње ра, II спрат,
34 м2 + оста ва, до Та -
ми ша, вла сник.
061/264-80-00 (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
тро и по со бан, III
спрат, 72 м2 + оста ва,
до Та ми ша, вла -
сник.061/264-80-00
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан , 44
м2, у цен тру Пе тров ца
на мо ру, вла сник.
064/572-32-19. (248)

ДО ЊИ ГРАД, тро со -
бан, са лон ски, усе -
љив, сре ђен, I, га ра -
жа. 064/153-14-03.
(248110)

ДУ ПЛЕКС, два ку па -
ти ла, тро со бан стан,
јед но со бан стан, но ва
Ми са, по вољ но.
064/955-86-34. (247)

НОВ стан, 65 м2, и га -
ра жу 14 м2, Ул. Та -
ков ска. 063/342-220,
063/701-19-77.

(247410)

ЦЕН ТАР, про да ја ста -
но ва, 40 – 120 м2, 650
– 8590 евра/ква драт,
са ПДВ-ом. 063/323-

584. (248462)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, 58
м2, Ко теж 2, бес пре -
ко ран, вла сник,
31.000, без по сред ни -
ка. 062/102-06-72.
(248487)

МИ СА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(248790)

МЕ ЊАМ стан, 40 м2,
уре ђен, Бор ча, за
стан у Пан че ву.
063/470-817.
(248378)

КОД АМЕ РИЧ КЕ
згра де про да јем дво -
со бан, 620 евра/ква -
драт, у Са мач ком
гар со ње ру. 065/353-

07-57. (248994)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, 54 м2, хит но.
064/867-48-61.
(248975)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 92
м2, вој на згра да, Ко -
теж 2, по ред ау то бу -
ског ста ја ли шта. Ре -
но ви ран. Вла сник.
063/238-454.
(249022)

ТЕ СЛА, тро со бан, 66
м2, IV, дво стран, ре -
но ви ран, це на по ви -
ђе њу. 063/827-58-58.
(248998)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, Са мач ки, при зе -
мље, це ла ре но ви ра -
на, 13.200 евра.
061/174-34-98.

НУ ДИ се стан за из др -
жа ва ње, цен тар,
5.200 евра. По вољ ни
усло ви, Пу на прав на
си гур ност. „Ел пис”
асо ци ја ци ја. 061/324-
40-85. (249120)

СТАН, тре ћи спрат,
61 м2, гре ја ње, плин,
вла сник, Мар ги та.
064/136-42-00. Хит -
но. (249063)

ПРО ДА ЈЕМ сре ђе ну
гар со ње ру, по вољ но,
но ва Ми са, вла сник.
064/665-86-51.
(249087

ЦЕН ТАР, нов, укњи -
жен стан, 37 м2, по -
вољ но, вла сник.
063/208-352.
(249091)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ,
II, два лиф та, две те -
ра се, усе љив, 41.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)

ХИТ НО, Со да ра, 56
м2, ЦГ, VI,лифт, ни је
зад њи, усе љив,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (249)

БЕ О ГРАД, Зве зда ра,
44 м2, ЦГ, I, нов, усе -
љив, 90.000. (679),
„Трем 01”, 063/740-
79-95, 063/836-23-83.
(249093)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,  64 м2,
дво и по со бан, VI,
32.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -

крет ни не”, 069/196-
96-05. (249081)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
IV, 30.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (249081)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 103 м2, че -
тво ро со бан, 73.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (249081)

СТА РА МИ СА, 98 м2,
ПР + I, 30.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(249081)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 138 м2,
ПР + ПК, 45.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (249081)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -

ђен. 069/129-19-87.
(249072)

ЦЕН ТАР, Ле њи но ва,
110 к вм, нов, II, вла -
сник. 063/712-62-84.
(249030)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66

м2, I спрат, В. Вла хо -
ви ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00. 

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шну
гар со ње ру, 24 м2, у
цен тру. Тел. 061/517-
76-88. (249134)

ТРО СОБ НИ, 120 м2,
Стре ли ште, 43.000;
Ми са, 146 м2, 38.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. 

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;

Те сла, 51 м2, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(249144)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000;
Те сла 23.500; цен тар,
31.00, 15.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(249144)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен
стан од 49 м2, у цен -
тру, за вр шна фа за,
мо гућ сва ки до го вор.
060/634-01-26.
(249121)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, по -
вољ но, 55 м2, 4/5, ЦГ,
Ле њи но ва, са мо
29.900. Вла сни штво.
061/324-40-85.
(249120)

СО ДА РА, про да јем

тро со бан стан, I, 74
м2, ЦГ, вла сник. Тел.
064/616-47-67.
(249166)

ДВО И ПО СО БАН, вој -
не згра де, 63 м2 + 6
м2 те ра са, по вољ но.

(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(249162)

ЈЕД НО СО БАН, ре но -
ви ран, До њи град, I
спрат, 32 + 2 м2,
22.500. (470), 
„Ди ва”,  345-534,
064/246-05-71.
(249162)

КО ТЕЖ 2, 57 м2 + 6
м2 те ра са, од 30.000 –
33.000 евра, до го вор.
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ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део 28 м2,
усе љи ва. (470), „Ди -
ва”,  345-534,
064/246-05-71.
(249162)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, ТА, С. Са ве,
код „Ама на”, по вољ -
но. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (249162)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 15.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249149)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-
50.(249149)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249149)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (249149)

НО ВА МИ СА, 47 м2,
но ви ја град ња, код
шко ле, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(249149)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, 32 м2, пр ви
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(249148)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
39 м2, при зе мље, ЦГ,
19.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

КО ТЕЖ 2, про да јем
тро со бан, дво со бан,
јед но и по со бан, сре -
ђе ни, до бра ло ка ци ја.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, дво со бан,
Вељ ка Вла хо ви ћа, ни -
же спрат но сти. „Ве -
сна 2”, 
066/937-00-13.

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан,61 м2, га ра -
жа, укњи жен, 17.000,
до го вор. 061/147-82-
23. (249175)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, II, 41.000, дво и -
по со бан, V, 36.500.
(396), „Лајф,
061/662-91-48.
(249178)

СО ДА РА, дво со бан,
VI, 31.000, тро со бан,
III, 83 м2, 40.000; Зе -
лен го ра, јед но и по со -
бан, до го вор. (396),
„Лајф, 061/662-91-
48. (249178)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
IX, 30.500; Ж. Зре ња -
ни на, двoипособан, I,
TA, 31.000. (396),
„Лајф, 061/662-91-
48. (249178)

ЦЕН ТАР, че тво ро со -
бан, 136 м2, ду плекс,
90.000; Те сла, 135 м2,
ду плекс, 69.000.
(396), „Лајф,
061/662-91-48. (249)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
V, ЦГ, 62 м2, те ра са,
38.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (249179)

Г. ДИ МИ ТРО ВА, дво -
и по со бан, ра ђе но ку -
па ти ло, ЦГ, V, 36.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (249)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (249179)

ИВЕ КУР ЈАЧ КОГ, дво -
ри шни, 50 м2, дво со -
бан, 11.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.
(249179)

НО ВА МИ СА, нов
стан, тре ћи спрат, 54
м2, При мор ска 26.
064/264-02-02.
(249181)

ЈЕД НО СО БАН, но ва
град ња, 18.500, до го -
вор, но ва Ми са, вла -
сник. 063/304-222.
(249191)

СТАН 85 м2, но ва Ми -
са, про да јем.
063/272-594,
063/225-928.
(249105)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со -
бан, ВП, ЦГ, 62 м2,
до бар, 33.500.
(49),„Му станг”,
069/226-66-
58.(249179)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, уре дан,
29.000. (49), 
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(249179)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска,
дво со бан, 58 м2, при -
зе мље, 29.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (249179)

ПРО ДА ЈЕМ ду плекс
стан, 44 м2 + нус со ба
у пот кро вљу, са га ра -
жом од 13 м2. Ул.
Бра ће Јо ва но вић
15/4. 063/336-777. 

ТЕ СЛА, ДВО СО БАН,
49 м2, 26.000; дво со -
бан, 53 м2, 26.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА,
25.000; дво со бан, 53
м2, 21.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.(249205)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 м2, V, 38.000,
лифт.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (249205)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
51 м2, дру ги спрат,
ТА, 32.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (249205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 38 м2, IV,
21.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(249205)

МИ СА, дво и по со бан,
63 м2, пр ви спрат,
32.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (249205)

МИ СА, дво со бан, 46
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249205)

КО ТЕЖ 2, дво со бан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; дво со бан, 58
м2, 29.500. . (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (249205)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
дво со бан, 53 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249207)

МИ СА, јед но со бан,
37 м2, III, те ра са 20
м2, 21.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(249207)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан, ета жно
гре ја ње, укњи жен,
од мах усе љив. Тел.
060/333-56-41.
(249236)

СА МАЧ КИ хо тел,
гар со ње ра, при зе мље,
18 м2, ЦГ, 12.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (249241)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
22.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (249)

СКУП ШТИ НА ста на ра
про да је та ван ски
про стор, Со да ра, 140
м2. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (249241)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(249241)

ЦЕН ТАР, 36 м2, VII,
ЦГ, без ула га ња,
26.000. (336),
„Олимп”. 351-061,
063/494-898.
(249233)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, 16.000,
до го вор. (336),
„Олимп”. 351-061,
064/234-36-01.
(249233)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но -
во град ња, 60 м2, ком -
плет на ме штен, III,
37.000, до го вор.
(336), „Олимп”. 351-
061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 2, 59 м2, мо -
дер но ре но ви ра но
пот кро вље, усе љив,
ЦГ, V, 33.000, до го -
вор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/494-
898. (249233)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, ком -
плет но ре но ви ран,
дво со бан, III, ЦГ,
35.000, до го вор.
(336), „Олимп”. 351-
061, 063/274-951.
(249233)

КО ТЕЖ, 57 м2, ВП,
ЦГ, дво и по со бан,
сре ђен, 35.000.
(336), „Олимп”. 351-
061, 064/234-36-01.
(249233)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 58 м2, TA,
22.500. (320), 
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(249241)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан у Пан че ву, Те -
сла, дво со бан, 38 м2,
за стан у Кра ље ву.
063/891-25-70.
(249279)

МЕ ЊАМ јед но со бан
ком фо ран стан, 50
м2, у Пе тров цу на мо -
ру за од го ва ра ју ћи
стан-ку ћу у Пан че ву,
до го вор. 
066/309-996.
(249299)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 13. октобар 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Прегледе врши др Љубица Лазић 
из Клиничког центра Србије

Заказивање радним 
данима од 7 до 14 сати 
Тел. 013/21-90-900

САМО СУБОТОМ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ: 

АST - цена:  80 динара, ALT - цена:  80 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења

из дебелог црева)
Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, те ра са, 23.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(249302)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(249302)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
40 м2, ЦГ, ВПР,
24.000. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(249302)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
30, те ра са, II, од ли -
чан, 23.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (249)

КО ТЕЖ 2.0, I, до го -
вор; Со да ра, гар со -
ње ра, 28, 18.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (249251)

КО ТЕЖ 2, 2.0, хит но,
30.000; јед но со бан,
26.000.  (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(249251)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, вла сник,
38 м2. 062/889-27-06.
(249272)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ ста -
но ви и ку ће на свим
ло ка ци ја ма. Аген ци ја
„Ћур чић”, 063/803-
10-52, 362-816.
(249307)

УКЊИ ЖЕН дво ри шни
дво со бан стан, 45 м2,
га ра жа + по моћ ни
објек ти, Ди ми три ја
Ту цо ви ћа код над во -
жња ка. 066/631-33-
43, 063/896-47-51.
(249311)

СТАН, Те сла, ду плекс,
но во град ња, те ра са,
пар кинг, ЦГ, од ин ве -
сти то ра. 069/822-48-
24. (249326)

СТАН у цен тру, 46 м2,
ЦГ, од мах усе љив.
065/618-25-52. 

СТАН, Те сла, дво и по -
и со бан, но во град ња,
усе љи ви, гас, те ра са.
069/822-48-24.
(249326)

СТАН, Стре ли ште,
јед но и по со бан, пот -
кро вље, но во град ња.
069/822-48-24.
(249326)

НО ВА МИ СА, јед но -
со бан стан, 34 м2, но -
ви је гра де ње.
060/034-20-04. (243)

ТЕ СЛА, дво со бан
стан, 53 м2, I, ЦГ, те -
ра са, по друм.
062/112-32-80.
(249335)

ПОТ КРО ВЉЕ, Ми са,
100 м2, укњи же но, си -
ва фа за, сви при кључ -
ци. 065/333-55-25.
(249336)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан без по сред ни ка.
Ко теж 1 и 2, Те сла,
цен тар. 
063/873-03-60.
(248327)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 
064/206-55-74.
(249148)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, бр за
ре а ли за ци ја. Аген ци ја
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће на свим ло ка ци -
ја. Ис пла та од мах.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249205)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
тро соб ни ста но ви на
Те сли.  064/668-89-
15. (248539) 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан на Те -
сли, без цен трал ног
гре ја ња, у бли зи ни
„Ави ва”. 069/869-63-
11 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
на Со да ри са те ле фо -
ном, цен трал ним гре -
ја њем. 060/151-23-
55. (248834)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра, Те сла, ТА пећ,
ка блов ска, 80 евра.
061/185-17-08.
(248610)

ТЕ СЛА, из да јем стан,
згра да, 40 м2, ТА, на -
ме штен, бли зи на
„Ави ва”, мо гу и фир -
ме. 063/840-69-77. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу.
061/252-89-96.
(247958)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну со бу, упо -
тре ба ку хи ње и ку па -
ти ла. 321-408.
(298882)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан код глав не ау то -
бу ске ста ни це.
063/771-61-82.
(249049)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен, Ко теж 2,
на ду жи пе ри од, 150
евра. 066/915-19-92.
(249005)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, ком плет
на ме штен, ЦГ, кли ма,
ин тер нет. 335-807.
(249042)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, пра -
зан, 50 м2, но ва Ми -
са. 062/370-497.ч
(249062)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан, Стре ли -
ште, ку ћа. Тел. 311-
071. 064/587-25-35.
(249085)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан и про да јем кре -
ка ве со пећ. Тел.
065/335-12-73. 

ИЗ ДА ЈЕМ 100 м2, мо -
же на ме ште но, пре ко
сер ви са „Пи ва ше ви -
ћа”, Ја буч ки пут.
065/219-14-22.
(249033)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
но вој Ми си,
по лу су те рен, ТА. 
063/839-56-81.
(249033)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ком плет но
опре мљен за сту ден -
те. 063/801-60-43
(249096)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме -
штен, јед но и по со бан
стан на Со да ри, са
гре ја њем. 063/811-
08-13 (249103)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан но ва Ми са.
060/163-88-58 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
по лу на ме штен стан,
од но вем бра, бив ша
ЈНА ули ца, згра да,
ЦГ, лифт, ин тер фон,
вла сник из да је, де по -
зит. 064/129-92-07,
061/882-69-95
(249147)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
стан, 58 м2, Ко теж 2,
ЦГ, ВП. 064/208-91-
21 (249214)
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НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан+јед но и по со -
бан, но во град ња, дво -
ри ште, 80 евра, код
хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07
(249176)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
јед но и по со бан стан и
гар со ње ру, на ме ште -
но, ТА, цен тар, уче -
ни ци ма. 061/131-79-
04 (249190)

ИДЕ АЛ НО за сту ден -
те, дво и по со бан стан,
ком плет на ме штен,
три кре ве та, цен тар
гра да. 063/311-369
(249194)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен, јед но со бан
стан, ТА гре ја ња, но -
ва Ми са. 061/295-16-
33 (249206)

ИЗ ДА ЈЕМ ком фо ран
на ме штен јед но и по -
со бан дво ри шни стан
+ гар со ње ра, гре ја ње,
Стре ли ште. 013/362-
406, 064/218-83-45
(249217)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан по лу на ме штен
стан, 44 м2, но ва Ми -
са, бли зи на О.Ш.
„Све ти Са ва”.
064/274-00-63,
013/371-077 (249222)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. 063/617-421.
(249258)

ПО ТРЕ БАН пра зан
дво со бан стан, Ко теж
1, Ко теж 2, ду жи пе -
ри од – озбиљ ној по -
ро ди ци. 069/324-00-
11. (249087)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем
дво со бан стан.
013/198-29-37.
(249241)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен стан на
Стре ли шту, бли зу
„Авив пар ка”, лифт,
ЦГ, кли ма.
063/854-83-40.
(249264)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си. Тел.
064234-15-21. 

ПО ЛУ НА МЕТ ШЕН
дво ри шни стан за
дво је., 50 евра, де по -
зит, ста ра „Утва”.
064/577-34-90.
(249238)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, цен тар.
062/504-504.
(249272)

ЦЕН ТАР ШИ РИ, ку ћа
на ме ште на, из да јем.
062/504-504.
(249272)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Стре ли ште. 316-
823. Зва ти по сле 20
са ти. (249283)

ЈЕД НО СО БАН стан за
из да ва ње. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(249282)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, 30 м2, Ко -
теж 2, ку ћа са дво ри -
штем, на ме штен, ТА,
кре ка. 069/413-20-44.
(и)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан,72 м2, Ко теж 2,
лук су зан, опре мљен,
ку ћа са дво ри штем,
ЕГ. 069/413-20-44. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
ште ну ма њу ку ћу у
Пан че ву. 
062/859-10-98.
(249301)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, пред ност же не.
066/056-073.
(249329)

НАМЕШТЕ НА дво ри -
шна гар со ње ра, Сте -
ри ји на ули ца, код
„Авив пар ка”.
060/333-01-50, по сле
15 са ти. (249300)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
Те сла, ЦГ, не на ме -
ште на, 80 евра.
063/804-12-72. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан дво и -
по со бан, пра зан, без
гре ја ња, ка блов ска,
ин тер нет. 063/2112-
04-97. (249321)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж
1, 50 м2, опре мљен,
ТА гре ја ње. 065/665-
75-10. (249325)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, Те сла, 38
м2, не на ме штен, без
гре ја ња. 064/426-27-
09, 064/238-09-46.
(249322)
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ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин-
ха лу, 200 м2, ста ра
Ми са. 063/301-653.
(247431)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
из да јем ло кал,1 6 м2,
нов. 064/959-98-83,
065/966-66-61. 

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из -
да јем ло кал 45 м2 +
три га ра жна ме ста.
Но во. Тел. 060/152-
87-70. (и)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2

у цен тру Стре ли шта.
064/267-71-74.
(249119)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М.
Гор ког 81, улаз у Пе -
пе ља ре. 063/837-48-
34. (248990)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, код Мак си ја, 43
м2, из лог, бес пла тан
пар кинг. 063/892-67-
31. (249027)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу, бли зи на шко ла.
060/251-03-57.
(249047)

ПРО ДА ЈЕМ обје кат за
сме штај у цен тру, 500
м2, и по слов ну згра ду
1.650 м2. 060/312-90-
00. (249331)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал по -
ред шко ле у Ба нат -
ском Кар лов цу. По -
вољ но. Тел. 063/367-
750, 066/345-023. 

ЛО КАЛ, цен тар, 16
м2, од ли чан, 16.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(249293)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 
064/042-99-92. 

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так” по тре бан
ко но бар. Тел.
060/512-59-99.
(249065)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са
ис ку ством. 
061/277-48-03. (ф)

ПО ТРЕБ НА спре ма -
чи ца, осо ба са ис ку -
ством, ра ди чи шће ња
и одр жа ва ња про сто -
ри ја фир ми из Пан че -
ва. Кон такт те ле фон
за ин фор ма ци је
064/657-73-42. (ф)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за па -
ла чин ке. До ћи лич но.
(248490)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Scan
Auto” по тре бан ау то-
ме ха ни чар са ис ку -
ством. 
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ
са ло ну у Вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка пот -
гре бан фри зер, са ис -
ку ством. 
063/724-52-83.
(249216)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца у Стар че ву, стан
обез бе ђен + днев ни -
ца 1.000 ди на ра.
063/555-770.
(248792)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по треб ни са -
мо стал ни мај сто ри,
ау то-ме ха ни ча ри,
уче ни ци. 013/344-
011, 063/372-231.
(246884)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це у ку -
хи њи и шал те ру. Ло -
кал у цен тру.
063/834-88-10.
(248690)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не  рад ни це у
ку хи њи и шал те ру.
Ло кал у Бра ће Јо ва -
но вић. 
063/897-55-05.
(248690)

ФИР МИ NEXT LOGI-
STICS по тре бан во зач
Ц и Е ка те го ри је, са
ис ку ством у ме ђу на -
род ном тран спор ту.
Ни ко ла, 063/271-907.
(248989)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це, Caffe „Pacifico”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(248696)

СЕН ДВИ ЧА РИ „Бу ба”
по треб не рад ни це са
ис ку ством. До ћи лич -
но, у пре по днев ним
са ти ма. Др Ж. Фо га -
ра ша 6. 
(249054)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„БИ БАЦ” по треб ни
рад ни ци са ис ку -
ством. 066/001-050,
063/329-464.
(249224)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА
тра жи рад ни ка са ис -
ку ством. 
064/244-42-19.
(249266)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у мар ке ту. До -
ћи у су бо ту, 14. ок то -
бра 2017, од 18 до 20
са ти, на адре су – Мо -
ше Пи ја де 4. 
(249260)

ИС КУ САН фри зер по -
треб ан раз ра ђе ном
са ло ну у Жар ка Зре -
њан ки на. Тел.
065/630-73-32.
(249216)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
Ме са ри. 063/362-427.
(249294)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри. 
064/403-51-32.
(249317)

УГО СТИ ТЕЉ СКОМ
објек ту по треб на ко -
но ба ри ца до 25 го ди -
на. 060/331-29-00.
(249331)

ТРА ЖИ се ку ва ри ца
са ис ку ством, за стал -
но, са ла за про сла ве
„Ма ри не ра”.
069/822-48-23.
(249326)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за про да ју ко ки ца у
цен тру гра да, мо гу и
пен зи о не ри. 063/821-
79-45. (249153)

РЕ СТО РА НУ „Poco
Loco”, по тре бан пе -
кар. 013/355-222.
(249156)

ПО ТРЕ БАН ку вар, пи -
ца-мај стор, по моћ ни
рад ник, при ја ве пу -
тем сај та. 
www.konoba.32.rs
(149187)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца би феу „Бо љи
жи вот”. Тел. 065/521-
47-96. (249106)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
у про дав ни ци ме шо -
ви те ро бе. До ћи лич -
но 13. и 14. ок то бра,
од 17 до 19 са ти. Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа 3.
060/300-93-09.
(249202)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. 
(СМС) 

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи -
је, ку па ње и не га бо -
ле сни ка. 063/737-59-
60. (247995)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(248518)

СЕР ВИС ро лет ни, ро -
ло-ко мар ни ка, АЛУ и
ПВЦ сто ла ри је, за ме -
на гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за -
ме на гурт ни.
064/181-25-00. 

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(248287)

СПРЕ МА ЊЕ ста но ва
и пе гла ње. Тел.
064/357-84-66. (249)

СРП СКИ је зик, ча со -
ви – основ ци/сред њо -
школ ци, ис ку сна про -
фе сор ка, по вољ но.
Ми са. 064/322-46-79.
(248265)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(248821)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76. (246)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње, кро -
во ва, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, кре че ње.
По вољ но. 063/865-
80-49. (248336)
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ПО ПРА ВЉА МО ПВЦ
АЛУ и др ве ну сто ла -
ри ју, ро лет не, ве не ци -
ја не ри, ста кло ре зач ке
услу ге. Си гур но сна
вра та. 060/545-34-04.
(248986)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, пен зи о не -
ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(248996)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци). Ис ку сна ди -
пло ми ра на про фе со -
р ка ма те ма ти ке. По -
вољ но, успе шно, цен -
тар. 343-370.
(348997)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње, пла ка ри, по -
прав ке и пре прав ке.
371-274, 
064/176-88-52.
(249003)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 
064/866-25-76.
(249004)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха ни -
ка, ча со ви. Тел. 251-
19-81, 063/852-22-43.
(249008)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, уград ња. Ди ги та -
лиз ци ја ва шег ТВ-а и
уград ња ан те на плус
и IPTV.064/866-20-
70. (249040)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(249045)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру -
ше ња ку ћа, шу па, од -
но ше ње не по треб них
ства ри. 060/035-47-
40. (249086)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве, ру ше ња,
бе то ни ра ња, оба ра ње
ста ба ла, од но ше ње
ства ри, итд. 064/122-
69-78. (249086)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (249080)

ОЗБИЉ НА же на са
ис ку ством ра ди ла би
код ста ри јих по крет -
них или не по крет них
осо ба. 065/524-76-23,
065/624-76-23. (р)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, по вољ -
но, чи сто, ква ли тет но.
063/304-476,
061/288-20-19. 

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве ако вам тре -
ба. По зо ви те,
064/278-71-20.
(249074)

РАЗ НЕ фи зич ке по -
сло ве ра дим: шут, ис -
ко пи, ште мо ва ња, и
оста ло. 065/600-05-
30. (249102)

НЕ МАЧ КИ: ча со ви
свим уз ра сти ма, пре -
во ди. При пре ме, по -
ла га ња свих ни воа.
352-892, 061/656-04-
04. (249111)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе и ства ри ком би јем
пик-апом и ка ми о -
ном. Де јан, 061/626-
14-50. (249130)

ВР ШИ МО све вр сте
фи зи ка ли ја, уто вар,
ис то вар ро бе, се лид -
бе, се че ње др ва, ко -
ше ње, чи шће ње, ру -
ше ње, раз би ја ње бе -
то на и слич них по -
сло ва. Де јан,
061/626-14-50. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
сла ви не, вен ти ли, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-
09. (249163)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР
по прав ка, ста рих,
мон та жа но вих це ви,
мон та жа са ни та ри ја.
Од гу ше ња. 062/382-
394. (249158)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780. 

НА ТА ША, те пих сер -
вис, ду бин ско пра ње,
мебл на ме шта ја. 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. 

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра
дан. По зо ви те.
064/235-08-15.
(2149198)

КО ПА ЊЕ ка на ла, ма -
шин ски, за стру ју, во -
ду, оки тен. 064/235-
08-15. (149198)

ДРУ ЖЕ ЊА, раз го вор
са уса мље ни ма и сви -
ма ко ји се та ко осе -
ћа ју. 064/463-36-55,
013/313-690.
(248212)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
основ ци ма, потпу но
дру га чи ји при ступ ан -
га жо ва њу и ча со ви -
ма. 064/463-36-55,
013/313-690.
(248212)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(249223)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха и на ме шта ја.
Пре воз бес пла тан.
302-820, 064/129-63-
79. (249224)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе,
се лид бе ком би јем. Јо -
ца, 061/616-27-87.
(249220)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 064/157-20-
03. (249220)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и шут.
061/321-77-93.
(249246)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(249232)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)

ЧА СО ВИ. Осно ве
елек тро тех ни ке. Про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(249245)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(249262)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(249261)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, де мит фа са де,
по вољ но, пен зи о не -
ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(249255)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та, као
и брод ских по до ва.
064/341-79-60.
(249252)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
те тан, по во љан и пе -
дан тан и мо лер тра жи
по сао. 
061/203-70-87.
(249320)

ОРЕМ, фре зи рам ба -
ште, мојим трак то ром
То ма Вин ко вић. Ду ле,
064/163-58-85.
(249316)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз. 065/665-75-10.
(249325)

ДА ДИ ЉА са ис ку -
ством тра жи по сао.
065/509-49-78.
(249322)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

КИ ПЕР пре воз до два
ку би ка, пе сак, шљу -
нак, шут, 1.300 ди на -
ра. 062/355-154.
(247875)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(248172)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(248153)

СВЕ гра ђе вин ске ра -
до ве ра ди мо ква ли -
тет но, по вољ но, зи да -
ње, бе то ни ра ња, по -
прав ка ста рих/но вих
кро во ва, фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(248799)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ
пред у зе ћу Still-Neet
по треб ни гра ђе вин -
ски мај сто ри са ис ку -
ством, свих про фи ла,
при ја ва, ре дов на пла -
та... 
013/333-311.
(248795)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи -
ра че, ме ша ли це за
бе тон. 064/351-11-73.
(249020)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра -
чу на. Бо рис. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bombon-
cic.com (249138)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(249138)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(249138)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bombon-
cic.com (249138)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. 

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ -
ни је. Иван. 063/107-
78-66. (249138)

(248737)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-
78-66. (249138)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41. 

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(249204)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368. 
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СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (249035)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(249015)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-ра ди ја, ау то-
кљу че ва, ЦО 2 апа ра -
та, ре монт аку бу ши -
ли ца. 063/800-01-96.
(249038)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и
фа са де. 062/834-66-
50, 064/390-00-87.
(249039)

ГИПС, спу ште ни пла -
фо ни, пре град ни зи -
до ви, ам стронг мо ле -
рај, тер мо и зо ла ци ја,
ма те ри јал. 060/131-
81-70. (249069)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
спу ште ни пла фо ни,
пре град ни зи до ви,
тер мо и зо ла ци ја, ма -
те ри јал. 060/131-81-
70. (249069)

КРО ВО ВИ, пре прав -
ке, пра вље ње но вих,
тер мо и хи дро и зо ла -
ци ја кро во ва. По во -
љан ма те ри јал, до го -
вор. 
064/929-19-46.
(249105)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
из ра да, мон та жа,
пре прав ке ли ма ри је,
кро во по кри вач ки ра -
до ви. Нај јеф ти ни је.
064/929-19-46.
(249105)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498.
(249129)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки пе -
ром по вољ но: гра ђе -
вин ски ма те ри јал,
огрев на др ва, угаљ.
064/354-69-94.
(249265)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249210)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
ла ми нат, по вољ но,
про ве ри те. 061/141-
38-02, 062/832-36-45.
(249256)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249210)

МАР КИ ЗА, ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, хар мо-вра та,
уград ња и по прав ка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95. 

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха.
Пре воз бес пла тан.
066/001-050,
063/329-464.
(249244)

ЛЕП сим па ти чан деч -
ко упо знао би де вој -
ку, 25 - 35 го ди на
Тел. 065/ 662-83-17
(СМС)

ПО КЛА ЊАМ штен це
ла бра дор-ре три вер.
Тел. 066/358-201.
(249146)

МО ЛИМ во до ин ста -
ла те ра Вла ду, да се
ја ви Мир ја ни: Мил ке
Мар ко вић 23-б.

ПЕ ДЕ СЕТ ДВО ГО ДИ -
ШЊИ пен зи о нер, же -
ло би да упо зна же ну
ста ру од 45 до 50 го -
ди на ра ди дру же ња.
061/174-34-98. 

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди -
на, ма те ри јал но обез -
бе ђен, же ли да упо -
зна же ну или де вој ку
до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка,
зва ти око 21 сат.
013/352-203. 

КОН ТАК ТИ РА ЛА 
бих са 
при ста ли ца ма и по -
зна ва о ци ма 
ве ге та ри јан ства. 
062/872-40-87.
(249059)

БЕ О ГРА ЂА НИН, 67,
ка жу шар ман тан и
со лид ног из го ле да,
упо знао бих ис кљу чи -
во ра ди бра ка же ну
од 60 до 70 го ди на,
ко ја је искре на а и
озбиљ на. Ши фра
„Лав”. 064/149-90-43. 

ЛЕП, ви сок чо век, ни -
је се же нио, ма те ри -
јал но и стам бе но
обез бе ђен, тра жи да -
му за брак. Мо гу се
ја ви ти не у да ва не,
удо ви це и раз ве де не.
По жељ но из Пан че ва
и око ли не. 
063/199-31-32.
(249323)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА, ин тер нет, ка -
блов ска. 
063/719-98-30.
(248382)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 13. октобар 2017.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП  ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

– ЛО КА ЛА

      Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”,  Ули ца Осло бо ђе ња бб, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру ква -

драт ном.

      Ло кал бр. 13 у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не

10,52 м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња

бб, по по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру

ква драт ном.

      Ло кал бр. Пан ки 2, укуп не по вр ши не 16,08 м²,

на роб ној пи ја ци „Ае ро дром” Ули ца Све то за ра Ше -

ми ћа бб, по по чет ној це ни од 2.000,00 ди на ра  по

ме тру ква драт ном.

      Ло кал бр. 6 у ла ме ли 9, укуп не по вр ши не 68,50

м², (ОПРЕ МЉЕН-ДЕ ЛАТ НОСТ ПРО ДА ЈА РИ БЕ) на

„Зе ле ној пи ја ци”. Ули ца Осло бо ђе ња бб по по чет -

ној це ни од 1.000,00 ди на ра  по ме тру ква драт ном,

(КОН ТАКТ ОСО БА 066/345-562, То ма Гли го рић).

      Рок за до ста вља ње по ну да је  8 да на  од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са.

      

      Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла -

сним та бла ма Рад не за јед ни це     (Пан че во, Ди ми три -

ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не

пи ја це у Пан че ву.

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ „ПРИ ВРЕД НА АКА ДЕ МИ ЈА” 

– НО ВИ САД

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ

ПАН ЧЕ ВО, ул. Жар ка Зре ња ни на 179

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

За из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са на од ре ђе -

но вре ме јед ног СА РАД НИ КА У НА СТА ВИ за школ ску

2017/2018 за ужу на уч ну област КЛИ НИЧ КА СТО -

МА ТО ЛО ГИ ЈА.

      На кон курс се мо гу при ја ви ти кан ди да ти ко ји ис -

пу ња ва ју је дан од сле де ћих усло ва:

– за вр шен сто ма то ло шки  фа кул тет;

–  про сеч на оце на то ком прет ход них сту ди ја нај ма ње

8 (осам);

– оста ли  усло ви за из бор у зва ње утвр ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу (

„Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005) и Ста ту -

том Сто ма то ло шког фа кул те та.

      Са иза бра ним лицeм, за кљу чу је се уго вор о ра ду за

школ ску 2017/2018 го ди ну.

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8

(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су:

Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња -

ни на бр. 179.

      

      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -

фон: 013/2351-292.

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав на шем дра гом и во ље ном си нов цу и бра ту

МИ ЉА НУ ИЛИ ЋУ

Тво ја стри на ЈЕ ЛА, се стре НА ТА ША и ДУ ШИ ЦА с по ро ди ца ма

(26/249058)

По след њи по здрав див ном чо ве ку и на шем дру гу са

Те сле

МИ ЉА НУ ИЛИ ЋУ ХАН СУ
КО ЧА, ЗА РА, ЗОН ЗИ, РАН КО и ЕМИН с по ро ди ца ма

(24/249056)

По след њи по здрав на шем дра гом се стри ћу и

бра ту

МИ ЉА НУ

од БА ТЕ, МИ МЕ, ДЕ ЈА НА, ИВА НЕ

и СР ЂА НА ШО ЛА ЈИ ЋА
(34/249090)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

МИ ЉА НУ ИЛИ ЋУ

По ро ди це ТО МИЋ и КРУ ДУЉ

(36/249095)

С огром ном ту гом и бо лом оба ве шта ва мо ро ђа ке и при ја те ље да је

наш нај дра жи

МИ ЉАН ИЛИЋ
хар мо ни каш и ве ли ки tattoo умет ник

1971–2017.

Из не на да пре ми нуо у су бо ту, 7. ок то бра 2017, у 46. го ди ни. За у век
ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма. Хва ла ти на све му што си
учи нио за све нас.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.  

Са хра на је оба вље на 10. ок то бра на Но вом гро бљу.

Не у те шни: су пру га ЈА СНА, си но ви ВА СИ ЛИ ЈЕ и АЛЕК САН ДАР,
мај ка ЗО РИ ЦА, отац СЛО БО ДАН, брат ДРА ГАН, сна ја МИ МА, 

бра та ни ца ЛА РА и та шта МА РИ ЈА
(38/249112)

По след њи по здрав дра гом

МИ ЉА НУ

од по ро ди ца БО ГИ ЋЕВ и ВЕ ЛИ МИ РОВ

(43/249123)

По след њи по здрав 

МИ ЉА НУ
од дру го ва и дру га ри ца из раз ре да 

VIII-1 OШ „Иси до ра Се ку лић”

(44/249126)

МИ ЉАН ИЛИЋ

По чи вај у ми ру дру же.

ГЛИ ША, ОЗРЕН, 

МО КИ, НЕ МА ЊА, 

КА ЛЕ, СТА НИЋ и ПА ЧЕ

(51/249142)

А та мо не где

хар мо ни ка

ти хо је ца...

МИ ЉАН ИЛИЋ

БО РА ПО ШТАР, ГА ВРА, КО ЛЕ, ЗТП, БРА ЦА, БА ЈА, БОР КО, 

ВУЧ КО, БА ГЕР, ДУ ЛЕ, МИ КИ, СПА ЛЕ, БО БИ ШКА, БО ГИ, ВО ЈА,

ЛИ МЕ НИ, БА НЕ, ЂУ РА, СИ МА, МИР ЗА, ПЛА ВИ, МИ ЈА, ГЕ ЉА,

ИГОР, ПИЦ КО, КИ ЗА МА ЧАК, МИ ЛОШ, ЛО КИ, УР КЕ, МИЋ КО,

ОГИ и МИК ША

(58/249161)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

МИ ЉА НУ ИЛИ ЋУ

ФК „Ди на мо 1945”
(74/249218)

По след њи по здрав

МИ ЉА НУ ИЛИ ЋУ
И док си био у шко ли
И док си ра дио у пе ка ри
И док си сви рао и пе вао
И док си те то ви рао
Увек си био стре лац
И одан стре љач кој
Дру жи ни „Пан че во 1813”

(97/ф)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 7.

ок то бра 2017, у 62. го ди ни, пре ми ну ла на ша во ље на

ЕЛЕ НА ХА ВАЈ
1955–2017.

Ожа ло шће ни: кће р ка ЕМА НУ Е ЛА и зет МИ ЛАН
(7/249010)

8. ок то бра пре ста ло је да ку ца ср це мо је

ма ме

ЉУ БИ ЦЕ ПО ПО ВИЋ

1932–2017.
Са хра на је оба вље на 10. ок то бра 2017, на

Пра во слав ном гро бљу.

За у век ћеш би ти с на ма.

Ћер ка СА ЊА, зет БО РИС, уну ци ДАР КО 

и ИГОР, род би на и при ја те љи

(21249041)

3. ок то бра за у век нас је на пу стио наш во ље ни

СВЕ ТИ СЛАВ ЗЛА ТА НО ВИЋ
1955–2017.

Са хра на је оба вље на 6. ок то бра на Но вом гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу ће мо чувати успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: син СР ЂАН, сна ја ЖА КЛИ НА, унук МАР КУС 
и се стре МИ РА и НЕ ВЕН КА с по ро ди ца ма

(27/249064)

МИ ЉАН ИЛИЋ

Не ма ви ше дру га мог...

ДЕ ЈАН СА МАР ЏИЋ

с по ро ди цом

(25/249057)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ЈЕ ЛЕ НИ 

КР СТИЋ

Ста на ри у Дрин ској 15

(23/249055)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА КР СТИЋ

1950–2017.
На ше ре чи не мо гу ис ка за ти бол због твог

од ла ска, али ће љу бав ко ја нас је спа ја ла

веч но тра ја ти.

Оку пи ће мо се да ти да мо сед мо днев ни по -

мен, у су бо ту, 14. ок то бра 2017, у 10 са ти,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Тво је: ДА НИ ЦА, ДУ ШИ ЦА и МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(32/249076)

По след њи по здрав дра гој при ји

НЕ НИ

БО ЖИ ЦА и НИ КО ЛА ВУК ША

(33/249076)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ЉУ БИ ЦИ 

ПО ПО ВИЋ 

учи те љи ци

од БРАН КЕ и ЦА ЦЕ 

с по ро ди цом

(46/249128)

Пре ми ну ла је мо ја ку ма

ЛЕ ЛА

… и већ ми не до ста јеш.

Тво ја ДЕ САН КА 

с по ро ди цом

(48/249133)

По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки

ЈЕ ЛЕ НИ КО СТИЋ НЕ НИ
од МИ РЕ, МИ ЛИ ЦЕ, МИ ЛО ША 

и ЈЕ ЛЕ НЕ с по ро ди цом

(52/249143)

Дра га мо ја

ЛЕ ЛО

Не ћу те за бо ра ви ти.

ЕВА ЈАН КО ВИЋ 

с де цом

(63/249174)

С ту гом смо се опро сти ли од во ље не тет ке и за о ве

ЈЕ ЛЕ НЕ КР СТИЋ

Опа ка бо лест од не ла је на шу Не ну. Оста ју нам

успо ме не и веч на љу бав.

КОН СТАН ТИН, СТЕ ФАН и  ЦУ ЦА ИЛИ ЈЕ ВИЋ
(70/249197)

По след њи по здрав те ти

ЕЛЕ НИ ХА ВАЈ

Во ле те БУЦ КО и ДА ЦА

(88/249281)

По след њи по здрав

ЕЛЕ НИ ХА ВАЈ

Се стра БО ЖА НА и зет БО БАН

(89/249281)

По след њи по здрав си -

нов цу – бра ту

ГО РА НУ 

СПА СИ ЋУ

Ми лост Бож ја не ка те

пра ти.

Од ЖИ КЕ, СНЕ ЖЕ,

ВЛА ДЕ, ЛА ЛЕ ТА, 

ЗО РА НЕ и АН ДРЕ ЈА

(87/249268)

ЈЕ ЛЕ НА 

КР СТИЋ

По след њи по здрав дра -

гој Не ни.

ЦИ ЦА и МО МА 

ВЕ СЕ ЛИ НОВ

(93/249303)

По след њи по здрав дра гом

СВЕ ТИ СЛА ВУ

ЗЛА ТА НО ВИ ЋУ
Ку ма ВЕ РА

(99/249337)

По след њи по здрав на -

шем

МИР КУ 

БО ШЊА КО ВИ ЋУ
1937–2017.

Су пру га МИЛ КА, син

ЗО РАН, ћер ка 

ВИ О ЛЕ ТА, уну ке СА РА

и АНА, зет ЗЛАТ КО 

и сна ја ЕЛЕ НА

(95/249312)

По след њи по здрав ком ши ји

МИ ЛИ ВО ЈУ 

ВИ ТО МИ РО ВУ

од по ро ди це ВИ ЈА ТОВ

(77/249228)

По след њи по здрав дра гом ку му

МИ ЛИ ВО ЈУ ВИ ТО МИ РО ВУ
Го ди не про ве де не с то бом оста ви ле су са мо ле пе успо -
ме не. 

Ку мо ви: СНЕ ЖА, МИ ЛА и ИВА НА с по ро ди цом

(78/249229)

Ту жне ду ше ја вља мо да је 9. ок то бра пре -

ми нуо наш дра ги

МИ ЛИ ВОЈ ВИ ТО МИ РОВ

1933–2017.

Ње го ва не се бич на љу бав, бри га и па жња

оста ју за у век у ср ци ма и ми сли ма веч но

ожа ло шће не су пру ге МИ ЛЕ, ћер ке 

БИ ЉА НЕ, уну ке МИ ЉА НЕ 

и зе та ВЛА ДИ МИ РА

(79/249231)

МИ ЛИ ВОЈ ВИ ТО МИ РОВ

По след њи по здрав ку му од ЈАР МИ ЛЕ

и ДРА ГА НА
(83/249243)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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На вр ши ле су се три го -

ди не од смр ти на ше

мај ке, ба ке и пра ба ке

БО СИЉ КЕ 

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

Увек си у на шим ср ци ма.

Си но ви НО ВАК и ЂУ РО

с по ро ди ца ма

(69/249195)

IN MEMORIAM

КЕ РЕ БИЋ

МА РИ ЈА     ДРА ГАН       ЂОР ЂЕ

1935–1987.          1961–1997. 1933–2017.

Се ћа ња на во ље не веч но тра ју.

ЗО РАН с по ро ди цом
(81/2492379)

16. ок то бра 2017. на вр ша ва ју се две го ди не  от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни

ЗЛА ТО ЈЕ ГА ЛЕ ТИН

Да ни про ла зе и про ла зи ће, а не из мер на бол и ту га за то бом оста ју

веч ни, јер то је љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи.

Су пру га ЛЕН КА, ћер ке БИ ЉА НА и БЕ БА

(82/249239)

БРА НИ СЛАВ

СА ВА НО ВИЋ

2004–2017.

Увек си у на шем се ћа њу.

Ћер ка ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди цом

(86/249267)

По сле то ли ко го ди на не зна мо шта је за бо рав

ПЕ ТРУ ШЕ ВИЋ

СЛАВ КО                             ОЛ ГА
31 го ди на                                         17 го ди на

ко вач       
Ва ше ћер ке с по ро ди ца ма

(91/249295)

17. ок то бра 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка да

ни је с на ма наш

ЖИ ВО ЈИН ПРЕ ДИЋ
Успо ме ну на ње га чу ва ју: ДЕ ЈАН, ХЕ ЛЕ НА, 

МИ ЛАН и АЛЕК САН ДАР
(92/249297)

14. ок то бра, у 11 са ти, на
вој ло вач ком гро бљу одр -
жа ће мо јед но го ди шњи по -
мен на шем во ље ном

МИ ЛО ШУ 
РА КИ ЋУ

1938–2016.
Веч но ожа ло шће ни:

ћер ка СНЕ ЖА НА, зет
ДО МО КОШ и по себ но

уну ка АН ЂЕ ЛА
(94/249308)

СЕ ЋА ЊЕ

16. X 2016 – 16. X 2017.

МА РИ ЈА 

РА ДО ШЕ ВИЋ

Про шла је не ствар на

го ди на, пу на се ћа ња,

ту ге и бо ла.

С љу ба вљу нај ми ли ји

(98/249323)

За спа ла је за у век не жна, ти ха и сме р на

КА ТИ ЦА СТА НИ МИ РО ВИЋ КА ЈА
1933–2017.

Ту гу је мо за до бр ом осо бом. 
ТА ЊА с де цом

(73/249215)

6. ок то бра 2017. пре ми ну ла је на ша во ље на и до бра су -

пру га, мај ка и ба ка

КА ТИ ЦА  Ђ. СТА НИ МИ РО ВИЋ 
1933–2017.

Са хра на је оба вље на 9. ок то бра 2017. на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Во ље ни ни кад не уми ру. Они су увек у на ма и с на ма.

Хва ла ти за ве ли ку љу бав, до бр о ту, не жност и бес крај ну

то ле ран ци ју.

Тво ји: су пруг МИ ЛА ДИН, ћер ка ЈА ДРАН КА, 

уну ка МИ ЛА и зет ПРЕ ДРАГ
(75/249220)

По след њи по здрав бра ту Бран ку

БРАН КО СТО ЈА КО ВИЋ

од се стре РА ДЕ с по ро ди цом

(54/249149)

9. ок то бра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша во ље -

на мај ка и ба ка

МА РА МИ ЈА ЈЕВ МО ГИН

1934–2017.

С љу ба вљу ње ни нај ми ли ји: ДЕ ЈАН, БО ЈАН,

ИВА НА и НЕ НА
(55/249153)

МА РИ ЈА 

ВЕ ЉИН

1951–2017.
Бол ни је у ре чи ма и су за -

ма, не го у на шој ду ши у ко -

јој ћеш ти веч но жи ве ти.

Тво ји: ТА ЊА, ЈО ЦА,

МА РИ ЈА НА, 

АН ДРИ ЈА НА и НИ КО ЛА

(60/245170)

МИ ЛИ ЦА ТО МИЋ
рођ. Пр ва нов

1925–2017.

Са хра на је оба вље на 11. ок то бра 2017, у 14 са ти.

Хва ла за жи вот, љу бав и по др шку.

Ожа ло шће на по ро ди ца: ћер ка БРАН КА, 

син ЗО РАН, уну ке ЗО РА НА и МИ ЛИ ЦА 

и сна ха БРАН КА
(61/249171)

По след њи по здрав

ба ка МИ ЛИ ЦИ

По ро ди ца РА ДО ГО СТИЋ

(62/249172)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

те та МА РИ

С по што ва њем ком ши је

у Мо рав ској 13

(90/249289)

По след њи по здрав на шој тет ки

МИ ЛИ ЦИ ТО МИЋ

1925–2017.
Ње ни ПР ВА НО ВИ

(96/249315)

БУ ЦИ

На шем дра гом при ја те -

љу ве ли ко хва ла за ду го -

го ди шње искре но дру -

же ње и при ја тељ ство. 

Ни ка да Те не ће мо за бо -

ра ви ти.

РА ДА, ПЕ ЦА и ДРА ГАН

(1/248973)

По след њи по здрав

БУ ЦИ

од ком ши ја: ЈО ВА НО ВИЋ, МАР КО ВИЋ, 

КО ВА ЧЕ ВИЋ, В. НИ КО ЛИЋ, ОБ У ЧИ НА, 

ДАН КУЦ, БА ТА ЛО, А. НИ КО ЛИЋ, ЛА ЛИЋ, 

БУ КА ЗИЋ, МИ ЈИЋ и АЂИ БА БА
(47/249131)

Дра га на ша

ДУ ШО
Тво ја до бр о та, пле ме ни тост и љу бав веч но ће би ти у
на шим ср ци ма.

НА ДА и СЛАВ КО 

(20/249036)

На шој

ДУ ШИ

Ти ши на, бол, ту га и ни -

шта дру го. Пру жа ла си

са мо љу бав и оста ви ла

тра го ве ко ји се не бри шу.

Тво ја ЦА КА НА, 

НА ДИ ЦА и МИ ЛОШ

(85/249259)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Шест ме се ци от ка ко ни -

је с на ма, оби чан, а та ко

по се бан, не се би чан, пун

љу ба ви, раз у ме ва ња и

стр пље ња. Наш та та,

таст, де да и пра де да

БРА НИ СЛАВ

НИ КО ЛИЋ

7. VII 1934 – 15. IV 2017.

За хвал не ћер ке: НЕ НА,

ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА 

с по ро ди ца ма

(2/248982)

СЕ ЋА ЊЕ

ГРО ЗДА НА

ЈО ЛО ВИЋ

15. X 1997 – 15. X 2017.

Тво ји нај ми ли ји

(5/249003)

17. ок то бра на вр ша ва се

де сет го ди на от кад нас

је на пу стио наш дра ги 

БРА НИ МИР 

ВУ КА ШИ НО ВИЋ

За на век ни кад га не ће за -

бо ра ви ти су пру га НА ДА.

Увек ће оста ти 

у се ћа њу по ро ди це

(6/249007)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЉУБ ЦОЛ НА РИЋ

2002–2017.
Тво је: ДА НИ ЦА и МА ЈА

(13/249299)

Нај ми ли ји наш та та

БО НИН 

СЛА ВО ЉУБ

2005–2017.

Твој ве дар лик за у век

ће гре ја ти на ша ср ца.

Ћер ке: МИ ЛИ ЦА 

и НЕ ВЕ НА с ма мом

(14/24903)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

2005–2017.

За у век жи виш у на ма.

Тво ја се стра 

с по ро ди цом

(15/249030)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

2005–2017.
Ду гих два на ест го ди на

от ка да ни је с на ма наш

во ље ни син. Го ди не

про ла зе, а ту га оста је.

Ро ди те љи: ЉУ БИ ША 

и ЗО РИ ЦА

(16/249030)

12. ок то бра на вр ша ва

се го ди ну да на от ка ко

ни је с на ма, али за то

жи ви у на ма

СЛО БО ДАН
БОЈ КО ВИЋ

2016–2017.
Чу ва мо те од за бо ра ва.

Брат МИ ЛЕ 
и сна ја ВЕ РА

(17/249031)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СИЋ

ОЛ ГА                        СТО ЈАН
15. X 2002 – 15. X 2017. 8. XI 2011 – 8. XI  2017.

Ва ши нај ми ли ји
(37/249108)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН 

МА РИН КО ВИЋ

ка ме но ре зац

2009–2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ја де ца

(40/249117)

СЕ ЋА ЊЕ

СТАН КО 

ЖИВ КОВ ЦА НЕ

14. X 2016 – 14. X 2017.

Го ди на ту ге и се ћа ња.

Брат МИ ЋА 

с по ро ди цом

(45/249127)

МИР ЈА НА 

ПА ЛА НАЦ

Го ди ну да на  је про шло

ка ко се пре се ли ла у на -

ше успо ме не.

ЗО РАН, ВЛА ДИ МИР,

ИВАН и ЦИ ЦА

(49/249135)

Се ћа ње на на ше ро ди те ље

МА Р КО ВИЋ

РАН КО                        ЗА ГОР КА
2014–2017. 2015–2017.

Успо ме ну на њих чу ва ју по ро ди це МАР КО ВИЋ 
и СТАН КО ВИЋ

(53/249145)

У уто рак, 17. сеп тем бра 2017. да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на Ста ром пра во слав ном гро бљу

МИ ЛО ШУ ЈО ВА НО ВУ
Оста ла нам је ту га и бол за ве дрим, на сме ја ним, вред ним и увек
рас по ло же ним на шим Ми шом.

Жи ве ће у на шим ср ци ма и на шим ми сли ма док смо жи ви, док је нас.

Не у те шна по ро ди ца

(57/249158)

18. ок то бра 2017. на вр ши ће се две ту жне

и пре ду ге го ди не от ка ко нас је за у век на -

пу стио наш дра ги

БО РИ СЛАВ КА ПОР

На ша бол је јед на ко сна жна као пр вог да -

на. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Не у те шна су пру га АНИ ЦА и ћер ке 

СЛА ВИ ЦА, ГОР ДА НА и ВИ О ЛЕ ТА 

с по ро ди ца ма

(64/4734)

У су бо ту, 14. ок то бра, 2017. го ди не, у 11 сати, на

Новом гробљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој во ље ној

ЉУ БИ ЦИ ИЛИЋ

Се ћа ња оста ју веч на.

По чи вај у ми ру.

Тво ји во ље ни
(50/249139)

Бол не и пра зне три го ди не без дра гог

ДИ МЕ ТА ПРЕМ ЧЕВ СКОГ
12. X 2014 – 12. X 2017.

У свaком на шем ћу та њу са мо те бе чу је мо, а ту га не ма крај.
По ро ди ца

(28/249066)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

БА ТА 

МАР ЈА НОВ

1949–2016.

Вре ме про ла зи, а бол

оста је.

Тво је: МИ ЛИ ЦА, 

ИВА НА и СА ВЕ ТА

(42/249122)

18. ок то бра 2017. на вр ша ва се де вет го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш

ЂОР ЂЕ НИ НИЋ
Ње го ва по ро ди ца

(66/249185)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ СЕ ЛИН 

БЛА ЖЕВ СКИ

18. X 2000 – 18. X 2017.

У на шим ми сли ма за у -

век.

Тво ји нај ми ли ји

(67/249193)

Про шло је два де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

РО ЗА НЕ ГО ВАН
1941–1997.

Се ћа мо те с љу ба вљу и по што ва њем. 
Тво ји нај ми ли ји

(68/249195)

За ста ни мо и се ти мо се да је, до про шле го -

ди не, био са на ма

АЛЕК САН ДАР БУ ЦУ БЕ ЛИ
У че твр так, 19. ок то бра 2017, у 14 са ти, по -

се ти мо по след ње му ис хо ди ште  Ко лум ба -

ри јум на Но вом гро бљу у Пан че ву, а за тим

под се ти мо се ње го вог див ног ли ка дру га,

при ја те ља, мо га бра та, и ње го вог де ла на

спла ву „Си дро”  на Та ми шу. 

ТА ША, УНА, ПЕ ТАР, ТА ЊА, ЂЕ НИ 

и ЛУ МИ НИ ЦА с по ро ди ца ма

(71/249198)

17. X 1983 – 17. X 2016.

РА ДО МИР 

ВУК ЧЕ ВИЋ

МИ ЋА

Та та, увек  ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(72/249209)

У че твр так, 19. ок то бра

на вр ша ва се де сет го ди -

на от ка ко ни је с на ма

МИЛ КА 

ИВ КО ВИЋ

Отац СТО ЈАН, брат 

МИ ЋА, сна ја РА ДА 

и бра тан ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(80/2149233)

16. ок то бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко нас

је на пу стио наш дра ги

ДА НЕ ГЛУ МАЦ

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 14. ок то бра, у 11

са ти, на гро бљу Ко теж.

Син МИ ЛЕ, сна ха БЕ БА и уну ке МИ ЛИ ЦА 

и МА РИ ЈА
(84/249248)
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У сре ду, 18. ок то бра 2017. го ди не је че тр де сет да на … а сва ким да -

ном све ви ше нам не до ста јеш...

проф. др ДУ ШАН ЂОР ЂЕ ВИЋ

1928–2017.
Без те бе ви ше ни шта не ће би ти исто. Оста ле су ту га и пра зни на...

Ипак, по но сни смо и по но си ће мо се То бом и веч но ће мо ти би ти

за хвал ни.

Ћер ке ЈО ВАН КА, МА ЈА и ВА ЛЕ РИ ЈА, уну чад ДА МЈАН и ЛИ ДИ ЈА,

зе то ви и по ро ди ца

(4/248995)

23. ок то бра на вра ша вју

се два де сет че ти ри го -

ди не ка ко ни је с на ма

СЛАВ КО 

СТО ЈА КО ВИЋ

1934–1993.
Тво ји: су пру га МА РА 

и син ДУ ШАН 

с по ро ди цом

(8/249017)

15. ок то бра, у 10.30, да -

је мо че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом

МИ ЛА НУ 

СТО ЈА КО ВИ ЋУ

1960–2017.

Мај ка МА РА  и брат 

ДУ ШАН с по ро ди цом

(9/249017)

15. ок то бра на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти дра гог стри ца

МИ ЛА НА 

СТО ЈА КО ВИ ЋА

1960–2017.

Си но вац МИ ЛОШ

(10/249017)

Дра гој и во ље ној

КА ТИ ЦИ КА РА

1931–2017.

Че тр де сет да на је про -

шло от ка ко си нас ти хо

на пу сти ла, али бол и ту -

га су и да ље при сут ни у

на шим ср ци ма.

Чу ва ће мо се ћа ње на те бе!

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

КЛО ДИ ЈА, уну ке 

ИСИ ДО РА

и ДА НИ ЈЕ ЛА, пра у ну ка

МА ША, зе то ви 

МИ ЛЕН КО, ДУ ШАН 

и СА ВА

(11/249020)

18. IV 2017 – 18. X 2017.

шест ме се ци

ДУ ШАН ДОЈ ЧИ НО ВИЋ
Хва ла на све му што си учи нио за нас. Кад по же -

лиш би ћу ту, а до та да оста јеш мо ја ју тра, мо је

под не, мо је по но ћи. 

На ше те ми сли гр ле, а су зе љу бе.

Тво ја ГО ЦА, ДЕ ЈАН и ДИ ЈА НА ДОЈ ЧИ НО ВИЋ
(12/249024)

Се ћа ње на на ше дра ге

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ            НЕ ВЕН КА

По но сно вас чу ва мо од за бо ра ва.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма
(18/249033)

СТАН КА КР СТИЋ

2007–2017.
Де сет го ди на је про шло, ту га је оста ла.

Тво ја се стра ЉУ БИН КА с по ро ди цом

(19/249035)

Већ ће 17. ок то бар, го ди шњи ца кад је овај свет

на пу стио

АЛЕК САН ДАР С. КА НАЧ КИ
Нај пле ме ни ти ји, нај не жни ји отац, су пруг, бли -

жњи, ху ма ни ста.

Ве ли ки срп ски до бро твор, ме ђу нај ве ћи ма, а са -

да са мо бол и ту га.

Са мо тво ја ЉИ ЉА НА
(22/249051)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈОН КА 
СТА МЕН КО ВИЋ

2008–2017.
По ро ди ца ТА СИЋ

(29/249070)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ
2001–2017.

По ро ди ца ТА СИЋ

(30/249070)

Се ћа ње на на ше дра ге

СТО ЈА НОВ

БРА НИ СЛА ВА                ДРА ГИ ША
2012–2017. 2013–2017.

С љу ба вљу и ту гом по ро ди ца
(31/249071)

18. ок то бра 2017. го ди не на вр ши ће се че -

тр де сет да на от ка да нас је на пу стио наш

во ље ни

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

Мно го нам не до ста јеш.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те од за -

бо ра ва.

Су пру га НА ДА, ћер ка БРАН КА 

и син НЕ НАД с по ро ди ца ма

(35/249091)

ПО МЕН

ИВАН 

БОР ДОШ ЛИ ЛЕ

15. X 2004 – 15. X 2017.

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти 

су пру га МА ЈА

(39/249113)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂИ ЈА ДА НИ ЛО ВИЋ

2005–2017.

По ро ди ца ТРАЈ КО СКИ
(41/24918)

На вр ша ва се го ди шњи ца од по гинућа мог је дин -

ца си на

ВЛА ДИ МИ РА РИ СТИ ЋА РИ ЛЕ ТА

1983–2016.

Веч но ожа ло шће на мај ка ЈА СМИ НА 

и син МА ТЕ ЈА
(3/248982)

16. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се го ди на од смр -

ти мог су пру га

ДРА ГА НА 

ВУ ЛИ НА

Хва ла ти за до бр о ту, не -

жност и љу бав ко ју си

нам пру жио.

Не ће мо те ни кад за бо -

ра ви ти.

Су пру га НА ДА, 

син СА ША и ћер ка 

СА ЊА с по ро ди ца ма

(56/249157)

У су бо ту, 14. ок то бра 2017. го ди не, на гро -

бљу у Мра мор ку, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шој дра гој мај ци, ба ки и

пра ба ки

ПЕ ТРИ ПО ПА ДИЋ
рођ. Нов ко вић

1929–2017.

На вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка -
да ни си с на ма, а та ко мно го нам сви ма
не до ста јеш.

Ту гу ју за то бом тво ји: НА ДА, НЕ ДЕЉ КО 
и ПЕ ТАР са сво јим по ро ди ца ма

(59/245169)

СЕ ЋА ЊЕ

ADOLF KIRHROT DOLI

2007–2017.
С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те и да ље у ср цу и чу ва мо од за -

бо ра ва.

Тво ја су пру га ВЕ РА с де цом

(65/249184)

У су бо ту, 14. ок то бра, обе ле -
жа ва мо ше сто ме сеч ни по мен
од смр ти на ше во ље не мај ке

ЈА ГО ДЕ 
ДУР МИ ШЕ ВИЋ

По ро ди ца
(76/249225)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ви шак енер ги је чи ни вас ја ко
на пе тим и нер во зним. Мо гу ћи су
про бле ми са спа ва њем. Кон цен -
три ши те се и ра ди те са мо оно
што вам је тре нут но нај бит ни је.
Дај те се би вре ме на да се што ви -
ше од ма ра те. Кра јем сед ми це
сле ди ста би ли за ци ја.

Це ле сед ми це би ће те у свом еле -
мен ту и зра чи ће те оп ти ми змом.
Кре ну ло вам је на ско ро свим по -
љи ма, па мо же те про фи ти ра ти и
у по сло ви ма за ко је ми сли те да
ни су ва жни. Нај бит ни је је да ћу -
ти те и ра ди те и да не упо зна је те
љу де са сво јим пла но ви ма.

Тре нут но сте као на га зна ми на.
Пре ви ше сте се за пе тља ли у по -
сло ве, а ни је дан ни ка ко да при -
ве де те ре а ли за ци ји. На пра ви те
при о ри те те. Би ло ка кве вр сте
рас пра ва, емо тив них или по -
слов них, оста ви те за на ред ни пе -
ри од, а ове сед ми це се по ву ци те.

У ко му ни ка ци ји са са рад ни ци -
ма, при ја те љи ма и над ре ђе ни ма
спу сти те тон за две ок та ве. Кон тро -
ли ши те ре ак ци је, јер од на кнад ног
из ви ња ва ња не ма вај де. На ђи те
на чин да из ба ци те бес. Ра ди те, на
при мер, ви ше фи зич ких по сло ва у
свом до му, бар ће те га скоц ка ти.

Ово је сед ми ца ка да су ком про -
ми си је ди но пра во ре ше ње. Пре -
оп те ре ће ност соп стве ним же ља -
ма и пла но ви ма че сто се за вр ши
кра хом. По треб но је да слу ша те
љу де око се бе, укљу чу ју ћи и
парт не ра, јер са мо та ко мо же те
до ћи до ре ше ња.

За о ку пље ни сте са ми ли он
ства ри, та ко да је мо гу ће да пра -
ви те и не на мер не гре шке. По све -
ти те ви ше вре ме на при ја те љи ма.
Из ла зи те, дру жи те се, на ђи те
вре ме на и по ред оба ве за. Бу ди -
те ди пло ма тич ни и на фин на чин
ка жи те шта вам сме та.

Не ка ко све при ма те пре ви ше к
ср цу. Мо же те да за пла че те за
сит ни цу. По тру ди те се да за вр -
ши те оно што се мо ра. Сре ди ном
сед ми це оче куј те нов ча ни до би -
так. Би ло би до бро да об у зда те
сво ју по тре бу за ку по ви ном не по -
треб них сит ни ца.

Мо зак вам је пре пун ин фор ма -
ци ја. На пра ви те па у зу и кре ни те
од нај бит ни јег. Мо же те оче ки ва -
ти пу но са ста на ка и кра ћих пу то -
ва ња, што ће ре зул ти ра ти до бр -
ом по слов ном са рад њом. Осо бе
из ино стран ства, по го то во ако су
мла ђе, обе ћа ва ју до бру за ра ду.

По сао иде уз ла зном ли ни јом.
Оства ри ће те мно го но вих кон та -
ка та, али и об но ви ће те не ке ста -
ре. По треб но је да мир не и хлад -
не гла ве до но си те од лу ке и да се
не во ди те са мо тре нут ном за ра -
дом, већ да са гле да те мо гућ ност
ду го роч не са рад ње.

Флер ту је те, и то не на мер но, па
по ве ди те ра чу на да то не бу де
по гре шно про ту ма че но. Не за по -
ста вљај те парт не ра, он вам је
са да ве ли ка по др шка. Љу ди су
спрем ни да вас слу ша ју, па ис -
ко ри сти те тре ну так да по те ра те
во ду на сво ју во де ни цу.

На жа лост, ове сед ми це ће те
на у чи ти зна че ње ре че ни це да је
ћу та ње зла то. Ма ло сте на пе тих
жи ва ца, па се мо же до го ди ти да
бр зо пле то ре а гу је те. Про бај те да
ко ри сти те ди пло мат ски реч ник.
Но вац ко ме се на да те, сти ћи ће
до кра ја сед ми це.

Но вац ко ји ду го оче ку је те ко нач -
но би мо гао јед ним де лом да
стиг не у то ку сед ми це. Бу ди те
опре зни у пре го во ри ма, на ро чи то
ако су стран ци у пи та њу, да вам
не би про ма као не ки би тан де -
таљ. У љу бав ним од но си ма бу ди -
те оп ти ми стич ни ји и отво ре ни ји.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
4. сеп тем бра: Ла ну – Љи ља на Не дељ ков и Жи ван Сто јић; 7. сеп тем бра: Ази зу – Ме лин да Ша хи ни и

Мир сан Да ли пи; 14. сеп тем бра: Еле ну Ва лен ти ну – Ма ри ја и Вик тор Ва лен тин Ску р ту; 19. сеп тем бра:

Лен ку – Ан дри ја на Бо жић и Алек сан дар Ђер ма но вић; 22. сеп тем бра: Да ја ну – Ви о ле та Мо до шки и

Игор Стан ко вић, Кру ну – Ру жи ца Но ва ков; 25. сеп тем бра: Еми ли ју – Ма ја и Ми лан Ми ли кић, Хе ле ну

– Та ма ра и Игор Гр чев ски, Уну – Ва ња Ведл и Мар јан Ри то печ ки, Ју ли ју Ему – Ја сми на и Не цу лаи За -

ха риа; 26. сеп тем бра: Кри сти ну – Све тла на и Ду шан Илић, Ду ши цу – Ма ри ја на и Алек сан дар Кој чи -

нов, Ему – Ми ли ца и Ми лан Кр ња јић, Алек си ју – Са ра Тру ја Ша ли пур и Бо ри слав Ша ли пур; 28. сеп -

тем бра: Али су – Ма ри ја на и Го ран Оташ, Га лу – Ми ли ца и Љу бо мир Ра дој ко вић, Ва њу – Та ма ра и

Бран ко Не шко вић, Со фи ју – На та ша и Пре драг Па пу лић; 29. сеп тем бра: Ле о но ру – На ди ца и Иван Ра -

ка шћан, Ми ли цу – Љу би ца и Дра го мир Ва ја гић; 2. ок то бра: Са ру – Сла ђа на и Ми лан Пе тро вић. 

До би ли си на
14. сеп тем бра: Сте фа на – Ми ли ца Пан тић и Дар ко Жи ва но вић; 20. сеп тем бра: Ла за ра – Ре на та Јан -

ков и Не џад Са ли хо вић; 21. сеп тем бра: Де ни са – Љи ља на и Вик тор Ба њаш; 23. сеп тем бра: Зла та -

на – Дра га на и Сте фан Стан ко вић, Лу ку – Је ле на Ла за ре вић и Сте ван Вра ча рић, Алек су – Ана Ва сић

и Да ни јел Пе тро вић, Мате ју – Јо ва на Де ља нин и Ни ко ла По љак; 25. сеп тем бра: Ни ко лу – Не ве на и Бо -

јан Ви ла; 26. сеп тем бра: Кон стан ти на – Еми ли ја и Јо ван Бел ча, Ла за ра – Сне жа на и Мар ко Ми ла но -

вић; 28. сеп тем бра: Пре дра га – Ми ли ца и Го ран Сто ја но вић; 29. сеп тем бра: Сте фа на – Ма ја и Де нис

Ан дра ши, Ду ша на – Ти ја на и Не ма ња Ра да ши но вић, Вик то ра – Зо ра на Јов чић и Зо ран Вра њеш. 

ВЕН ЧА НИ

28. сеп тем бра: Сан дра Ман чић и Бра ни са лав Ми кић, Здрав ка Ра дој чић и Мар ко Нон ко вић; 30.

сеп тем бра: Иван ка Ми лу ти нов и Ду шко Ера ко вић, Ти ја на Мла де нов и Ми лош Стан ко вић, Дан ка

Ћо ро вић и Бо жо Пе ја ко вић, Аи да Ка лић и Ми ро слав Ко зли на, Та ма ра То шић и Алек сан дар Пан тић,

Ма ри ја Мар ко вић и Жар ко На стић; 1. ок то бра: Та ња Ву јо вић и Го ран Ма ра вић, Ива на Јур ко вић и

Ми лу тин Ву ле вић, Сто јан ка Стан и Лам бе Фи ли по ски, Алек сан дра По по вић и Ду шан Бо жић; 5. ок -

то бра: Мир ја на Гру ба и Пре драг Ка ва рић, Љи ља на Но ва ков и Ду шко Ни ко лић; 7. октобра: Јо ва на

Ра да ко вић и Ње гош Ми ла чић, Бра ни сла ва Ву ја ко вић и Ду шан Шуњ ка, Ди ја на Стој ко вић и Ми лош

Мрч ко вић; 8. ок то бра: Спо мен ка Па ић и Дра ган Ера ко вић, Ва лен ти на Ра шић и Ми хај ло Оже го вић. 

УМР ЛИ

27. сеп тем бра: Љу би ца Јо си мов (1955), Јо зе фи на Цин цо вић (1957), Са во Жи ва нић (1939); 28.

сеп тем бра: Не дељ ка Ви шњић (1939), Ни ко ла Аврам (1948); 29. сеп тем бра: Ста ни ца Га ва

(1951), Ве сна Па пић (1982); 30. сеп тем бра: Ар са Ан ђел ко вић (1933), Сте ван Сто ја ди но вић

(1959), Ми ле на Ке сић (1927), Ма ри о ра Огрин (1947), Ка ти ца Ма ћеј (1933), Ро за ли ја Мо ра (1938);

1. ок то бра: Бо го љуб Јо ва но вић (1935), Би ља на Ла зић (1959), Ко ста Пу ја (1942), Пре драг Гр му -

ша (1959), Дра ги Стан ко вић (1936), Ми ли сав Ва со вић (1930), Ру жди ја Му ста фо вић (1941); 2. ок -

то бра: Сло бо дан Ми лен ко вић (1965); 3. ок то бра: Ми ло мир Ма џа ре вић (1931), Да ни ел Пер чић

(1945), Све ти слав Зла та но вић (1955); 4. ок то бра: Дуф ка Цве та нов ски (1937), Љи ља на Дра го вић

(1947), Је ле на Кр стић (1950), Мир ко Бо шња ко вић (1937); 5. ок то бра: Фи лип Да ри је вић (1930),

Љу би ца До тлић (1945), Ми лан Са на дер (1937). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Испуњаљка: контраст, Старчево, антрацит, тинктура,

Дангубић, Илијевић (коначно решење: Константин Данил).Двостру-
ка укрштеница: Приштина, раставић,испад, ши, штап, сам, тад, Па-

но, Ив, сазив, нишанити, Аћимовић.Судоку: 789623451, 536914278,

124857639, 957146823, 418235796, 362789145, 695471382,

241398567, 873562914. Мини-укрштеница: Мославина, историчар,

станарине, Лена, ујак, Ирац, Сера.

СУДОКУ
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Слогови: АН, БИЋ, ВИЋ, ВО,

ГУ, ДАН, И, ЈЕ, КОН, ЛИ, РА,

СТАР, ТИНК, ТРА, ТРАСТ, ТУ,

ЦИТ, ЧЕ.

ВОДОРАВНО: 1. изразита су-

протност, опречност (стр.), 2.

насеље у саставу града Панчева,

3. висококалорични фосилни

угаљ, 4. биљни екстракт поме-

шан са алкохолом, 5. кошаркаш

„Црвене звезде” пореклом из

Панчева (Немања), 6. академска

сликарка родом из Црепаје

(Ксенија).

У осенченим пољима крије се

име и презиме српског сликара (на слици), који је осликао иконо-

стасе Успенске цркве у Панчеву и цркава у Уздину и Добрици.
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ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град на Космету, 2. биљка бесцветни-

ца, 3. ексцес, изгред – ауто-ознака Шида, 4. батина, палица – усамљен,

5. тог тренутка – аргентински шаховски велемајстор (Оскар), 6. име

глумца и певача Монтана – позив упућен већем броју лица, сазивање,

7. циљати у мету, 8. бивши фудбалер „Црвене звезде” (Јован).

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
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ВОДОРАВНО: 1. област у Хрватској, 2. професор историје, 3. накнада за

коришћење стана (мн.), 4. река у Сибиру, притока Лаптевског мора – мај-

чин брат, 5. житељ европске острвске државе – француски сликар (Жорж).

УСПРАВНО: 1. резултати размишљања, 2. река у Украјини, 3. име канад-

ске глумице српског порекла Катић, 4. кухињска посуда, 5. тропски папа-

гај, 6. микроорганизам који изазива заразне болести, 7. било чије, 8. јести-

ви морски пужић, 9. палма која расте у Азији.
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је побе дио на основ ној ста зи,
док је тре ћи био Бра ти слав
Јере мић. Када је реч о бици -
кли стич ком мара то ну, изу зет -
но напор ну ста зу дужи не 72
кило ме тра завр ши ло је свих
три де се так уче сни ка.

У исто вре ме су се мали ша -
ни кре та ли по пута ња ма пре ма
узра сној кате го ри ји, па су прва -
ци и дру га ци пре ва љи ва ли кра -
ће дис тан це, а они ста ри ји
нешто дуже. Првог дана су у
боја ма руја ужи ва ли уче ни ци

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Пумпаши
Ово је само једно од четири
прелепа штенета (два мужја-
ка и две женке), са бензинске
пумпе код старог бувљака,
који хитно траже сигурне
домове.

Веома су добри и разигра-
ни, а невоља је у томе што се
налазе поред прометног пута
и сваког часа може да им се деси нешто лоше.

Стерилизација је обезбеђена за све њих након удомљава-
ња, а заинтересовани могу да се јаве на контакт-телефон:
013/352-148.

Црнко
Слатки гарави малиша, пронађен на
улици као бебац, тражи новог власни-
ка који ће га чувати и волети. Врло је
могуће да му је неко од родитеља био
лабрадор, па ће Црнко бити сличне
конституције и изгледа када порасте.

Сада има преко три месеца и пола-
ко израста у правог мешанца као
измишљеног да буде украс куће и дво-
ришта, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон:
063/253-007.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Поно во је јед на од нај здра ви -
јих мани фе ста ци ја у окру же -
њу, под нази вом „У боја ма
руја”, напу ни ла плу ћа и душе
мно гих Пан че ва ца. Пре све га
оних нај мла ђих, који ма је то и
нај по треб ни је.

Овог пута их је, про те клог
викен да, на пре ле пом Чар да ку
и окол ним шум ским ста за ма,
пре пу ним пре див не меди те -
ран ске биљ ке, било пре ко
хиља ду пет сто, уз још осам сто
одра слих, а да све про тек не у
нај бо љем реду, потру ди ли су се
волон те ри Пла ни нар ског дру -
штва „Јеле нак”.

Мани фе ста ци ја под нази вом
„У боја ма руја” била је зака за -
на, по тра ди ци ји, за прву окто -
бар ску субо ту. Међу тим, мете -
о ро ло шка прог но за је ор-
га ни за то ре из Пла ни нар ског
дру штва „Јеле нак” наве ла да
дога ђај про ду же на два дана,
одно сно да пред ло же уче сни -
ци ма, посеб но ђаци ма орга ни -
зо ва ним по гру па ма, да дођу
наред ног дана, за када је било
пред ви ђе но леп ше вре ме.

Испо ста ви ло се да су сви сај -
то ви ома ну ли у прог но зи, чак и
посло вич но нај пре ци зни ја Кон -
тро ла лета, па је пеша че ње и
дру же ње на пре ле пом Чар да ку
про те кло без ијед не капи кише.

Дво днев но пла ни на ре ње
Чар да ком
Поно во је обо рен рекорд по
бро ју уче сни ка. Било их је бли -
зу две хиља де три ста, а пре ма
наве де ној пре по ру ци, само и -
ни ци ја тив но су се поде ли ли у
две гото во иден тич не поло ви -
не. То се није одно си ло на над -
ме та ња, која су по прво бит ном
пла ну одр жа на у субо ту, 7.
окто бра.

Тако је у тре кинг лиги уче -
ство ва ло бли зу сто два де сет
так ми ча ра, а вре ди иста ћи да
је укуп ни побед ник Алек сан -
дар Митић из Опо ва, члан ПД-а
„Јеле нак”. Што се дру гих Пан -
че ва ца тиче, Алек сан дар Шац

ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА У ДЕЛИ БЛАТ СКОЈ ПЕШЧА РИ

СУН ЦЕМ ОКУ ПА НЕ „БОЈЕ РУЈА”

волон те ра, од којих је три де -
се так на Чар дак дошло још у
петак. Орга ни зо ва на је и слу -
жба меди цин ске помо ћи, али
се пре ма речи ма секре та ра
ПД-а „Јеле нак” и дирек то ра
ове мани фе ста ци је Мила на
Глум ца, на сре ћу, изу зев
неко ли ко сит ни јих интер вен -
ци ја, ништа лоше није дого -
ди ло.

Јуби лар ни, десе ти „Дани
мађар ске кухи ње” одр жа ни су
про шлог викен да у Ско ре нов -
цу. Том при ли ком су број ни
мешта ни и дру ги гости, боље
рећи гур ма ни који не зази ру од
пикант ног зало га ја, могли да
ужи ва ју у садр жа ју из неко ли -
ко десе ти на котли ћа, разним
дру гим спе ци ја ли те ти ма и пре -
по зна тљи во весе лој атмос фе ри.

Све је поче ло дан рани је, у
петак, 6. окто бра, када је отво -
ре на изло жба деч јих ликов них
радо ва, након чега је одр жан
кул тур но-умет нич ки про грам.
Поред оста лог, било је и речи
о живо ту, оби ча ји ма и исхра -
ни мол дав ских Мађа ра.

Глав ни дога ђај усле дио је на-
ред ног дана, у субо ту, 7. окто бра,

када је у цен тру села рас по ре -
ђе но сто ти нак штан до ва. На
њима је, нарав но, нај ви ше била
засту пље на хра на, и то пре све -
га мађар ска. Сто га су се нај ду -
жи редо ви фор ми ра ли испред
тезги на који ма су про да ва ни
лан гош (тесто пече но у вре лом
уљу и пре ма за но павла ком,

сиром тра пи стом и наде вом од
белог лука пото пље ног у сир ће
и уље) и кур тош (позна ти
колач у обли ку ваљ ка). Нису
неза па же но про шле ни мађар -
ске коба си це по ори ги нал ној
рецеп ту ри меса ре „Пап”, као
ни прже на риба и ђако ни је за
сла до ку сце, попут кне дли са
шљи ва ма.

Ипак, глав ни акце нат ста -
вљен је на „шпе ци је” из котли -
ћа. Било је све га „на каши ку”:
од гула ша разних „сор ти” –
гове ђег, пиле ћег, свињ ског,
овчи јег, па и „дивљач ког”, пре -
ко шкем би ћа и пасу ља, до тако -
зва не котло ви не, коју је при -
пре мао нико дру ги него
пуков ник у пен зи ји Зол тан
Дани. Чуве ни коман дант неса -
ло ми ве једи ни це про тив ва зду -
шне одбра не наше вој ске, која
је „ски ну ла” неко ли ко неви -
дљи вих НАТО ави о на, про мо -
ви сао је, као и рани јих годи на,
пома ло забо ра вљен тра ди ци о -
на лан спе ци ја ли тет од крме на -
дли, коба си ца и повр ћа, који се
крч као у тањи ра стом котли ћу.

На све те одлич не зало га је
мно ги ма је „легло” точе но
пиво са сто ло ва поста вље них
насред ули це, које су гур ма -
ни кон зу ми ра ли углав ном
седе ћи на клу па ма, док је опу -
ште ну атмос фе ру упот пу ња ва -
ла мађар ска и дру га весе ла
музи ка.

нека ко да спре чи мо. И напо -
слет ку, захва љу јем Гра ду, без
чије подр шке би било вео ма
тешко ова ко нешто при ре ди ти
– наво ди Милан Глу мац.

Малу сен ку на овај фено ме -
нал ни дога ђај баци ли су упра -
ви те љи Пешча ре одлу ком да
свим уче сни ци ма напла те ула -
зак на Чар дак. И то не само
одра сли ма, које је дола зак на

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДР ЖА НИ ДЕСЕ ТИ „ДАНИ МАЂАР СКЕ КУХИ ЊЕ” У СКО РЕ НОВ ЦУ

Мека за љуби те ље пикант ног зало га ја

те ран ска биљ ка. Публи ка је на
то одлич но реа го ва ла, као и на
час зум бе у орга ни за ци ји клу -
ба „Би фит”.

И дру гог дана викен да било
је вео ма зани мљи во. Састав
музич ке шко ле, пред во ђен
про фе со ром гита ре Зора ном
Или ћем, сви рао је нај пре у аку -
стич ној вер зи ји на пре ле пој
лока ци ји позна тој као Боров
брег, а потом и на бини у цен -
тру Чар да ка. Свој про грам
извео је и Пле сни клуб „Бале -
ри на”, а цела манифестација
затво рена је још јед ним „зум -
ба њем”.

Напла ћен улаз и деци?!
За несум њив успех овог дога -
ђа ја заслу жно је пре ко сто

из Јабу ке и Омо љи це, док су се
ђаци из Кача ре ва и град ске
шко ле „Сте ви ца Јова но вић”
поде ли ли у две гру пе, па су
шета ли и у неде љу с дру га ри ма
из обра зов них уста но ва „Све ти
Сава” и „Иси до ра Секу лић” и
из Стар че ва, као и први пут из
јед не шко ле из Зре ња ни на. По
тра ди ци ји, орга ни зо ван је и
пра те ћи кул тур но-забав ни про -
грам, па је у субо ту насту пио
састав оформ љен за ову при ли -
ку под нази вом „Руј”, који су
чини ли позна ти пан че вач ки
музи ча ри – Тођа, Мизге, Сале
и Мијат. Након њих насту пио
је Бран ко Камен ко вић, врхун -
ски интер пре та тор грч ке музи -
ке, што је било сасвим у скла ду
с темом буду ћи да је руј меди -

– Морам да истак нем да
при пре ме почи њу већ у јану а -
ру, јер поред оста лог мора мо
да уре ди мо ста зе, које су дели -
мич но уни ште не, наро чи то
након истра жи ва ња НИС-а.
Непо сред на орга ни за ци ја запо -
че ла је када смо посла ли пози -
ве шко ла ма и дру гим уста но -
ва ма. Било је тешко обез бе ди ти
аде ква тан број волон те ра и да
су сви дошли истог дана, веро -
ват но не бисмо има ли довољ -
но води ча. Овај број уче сни ка
пре ма шу је наше капа ци те те,
па ћемо наред не годи не мора -
ти да га огра ни чи мо како
бисмо све држа ли под кон тро -
лом. При ме ти ли смо и да посе -
ти о ци беру руј, што није дозво -
ље но, и то ћемо поку ша ти

„боје руја” коштао 120 дина ра,
већ и деци (иако упо ла мање).
Неве ро ват но је да у овом слу ча -
ју Шум ско газдин ство „Банат”
није има ло слу ха, напра ви ло
изу зе так и пусти ло бес плат но
макар мали ша не, који ма је чист
ваздух толи ко нео п хо дан. С дру -
ге стра не, запо сле не у том јав -
ном пред у зе ћу није било могу -
ће виде ти ниг де сем на
наплат ном месту, а сигур но би
били кори сни ји у неком дру гом
сег мен ту орга ни за ци је дога ђа ја.

Ипак, ни то не може пре те -
ра но потам ни ти „боје рује”, јер
испа да да их чак и небо чува.
Или оне зра че неком топли ном
која топи обла ке, јер откад
мани фе ста ци ја посто ји, ника -
да није било пада ви на.

Пуковник Дани припрема котловину

Праве мађарске  кобасице



Тра ди ци о на лан митинг у
Вршцу под нази вом „Атин ске
атлет ске игре” одр жан је про -
шлог викен да. Чла но ви АК-а
Тамиш били су вео ма успе -
шни и на том так ми че њу.

Мате ја Гам би ро за осво јио
је сре бр не меда ље у ско ку
удаљ и трци на 50 м, а исто
одлич је при па ло је Олги
Лиси цин у ско ку удаљ, као и
Тере зи Кова че вић у трци на

60 м. Нико ла Бра ни са вље вић
био је нај бо љи у ско ку удаљ.
Жен ска пио нир ска шта фе та у
саста ву: Еми ли ја Јеле си је -
вић, Сашка Рада нов, Хана
Була то вић и Сања Марић
осво ји ла је брон зу у над ме та -
њу на 4 x 60 м.

Сте фан Марић три јум фо -
вао је на 60 м и у ско ку удаљ,
док су Алек са Нер ти ца и
Сања Марић зара ди ли сре бр -
на одлич ја у тим дисци пли -
на ма. Ања Марић је побе ди ла
у ско ку удаљ. У трци пио нир -
ки на 300 м сва три места
при па ла су атле ти чар ка ма
Тами ша. Алек си ја Коцић
три јум фо ва ла је испред Ива -
не Вели ми ро вић и Јеле не

Васи ље вић. У трци пио ни ра
на 400 м злат ну меда љу осво -
јио је Сте фан Лазић, а сре бро
је при па ло Луки Пеши ћу.

Алек сан дар Којић и Мар ко
Бра ни са вље вић доби ли су
посеб не меда ље као нај мла ђи
уче сни ци.

Викенд пред нама озна чи ће
поче так нових првен стве них
трка за бодо ве и у одбој ка -
шким лига ма. Сва ко у свом
ран гу, нову сезо ну запо чи њу
и ЖОК Дина мо, стар че вач -
ки Борац, као и ЖОК Одбој -
ка 013.

Током лета у редо ви ма
попу лар них пан че вач ких
„лави ца” дого ди ле су се
вели ке про ме не. Дуго го ди -
шњи тре нер Алек сан дар
Вла ди са вљев, који је недав -
но као први аси стент Зора -
на Тер зи ћа на Европ ском
првен ству осво јио злат ну
меда љу, није се дого во рио
око настав ка сарад ње са
упра вом Дина ма. На њего во
место дошао је Нико ла Јер -
ко вић, а глав ни циљ пан че -
вач ког супер ли га ша ове
сезо не биће опста нак у нај -
ја чем ран гу.

Из клу ба је оти шло неко -
ли ко важних игра чи ца, а
засад су дошле углав ном
мла де и неа фир ми са не од-
бој ка ши це. Тре не ри Сло бо -
дан Ради во је вић и Иван
Мар ко вић тако ђе су напу -
сти ли клуб – први је оти шао
у Руси ју, а дру ги је у Визу ри.

Током при прем ног пери о да
са еки пом је радио тре нер
Иван Буче вац.

Прво коло у Супер ли ги на
про гра му је 14. окто бра, а
одбој ка ши це Дина ма госту -
ју у Ста рој Пазо ви, где ће
одме ри ти сна гу с Једин -
ством.

Одбој ка ши Бор ца из Стар -
че ва, које ће с клу пе пред -
во ди ти тре нер Душан Јовић,
тако ђе су под мла ди ли тим,
али у нови шам пи о нат Прве
лиге не ула зе с белом заста -
вом.

Иску сним одбој ка ши ма
Мило ше ви ћу, Позни ћу, Бу-
ли ћу, Вла ди са вље ву, Зин до -
ви ћу и Спа со је ви ћу, као и
већ „ста ро се де о цу” Луко ви -
ћу, при кљу чи ли су се мла ди
Кова чић, Крстић, Манић и
Пет ко вић.

Већ на ста р ту новог првен -
ства биће оди гран и први
дер би. Стар чев ци госту ју у
глав ном гра ду, где ће одме -
ри ти сна гу с Пар ти за ном.

У Дру гој лиги гру па
„Север” еки па Одбој ке 013
стар ту је из Бач ке Палан ке.
Сле ди меч с дома ћом Пано -
ни јом.

СПОРТ
Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вели ки три јумф
Желе зни ча ра

Дина му 1945 нови
бодо ви

Фуд бал се на вели ка вра та
вра ћа у Срби ју. После успе ха
Црве не зве зде и Пар ти за на,
али и наци о нал не репре зен та -
ци је наше земље, која је избо -
ри ла пла сман на Мун ди јал у
Руси ји, љуби те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у
нашем гра ду има ју мно го раз -
ло га за задо вољ ство и због
резул та та пан че вач ких фуд -
бал ских клу бо ва. У Срп ској
лиги гру па „Вој во ди на” Желе -
зни чар и Дина мо 1945 пости -
жу све боље резул та те и нижу
побе де...

Про шлог викен да на про гра -
му је била осма рун да у тре ћем
ран гу у нашој земљи, а наша
два тима осво ји ла су свих шест
бодо ва. „Дизел ка” је у јужно ба -
нат ском дер би ју „згро ми ла”
фаво ри зо ва ни Борац из Саку -
ла, док је „брзи воз” донео
бодо ве из Зре ња ни на.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра
раз га ли ли су око 800 гле да -
ла ца на СЦ-у „Мла дост”.
Пред мом ци ма које пред во ди
тре нер Ненад Стој чић било је
вели ко иску ше ње, јер су уго -
сти ли Борац из Саку ла, тре -
ће пла си ра ну еки пу на табе -
ли, која до овог сусре та није
осе ти ла гор чи ну пора за.
Гости су у Пан че во дошли
као фаво ри ти, али ту уло гу
нису оправ да ли и на тере ну,
јер су се наме ри ли на сјај -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ФУД БАЛ ОПЕТ У МОДИ

нам је фалио Јани ћи је вић, а
када се сви мом ци буду вра ти -
ли у строј, Желе зни чар ће
бити још бољи. Ми увек тежи -
мо да игра мо напа дач ки.
Нисам без раз ло га кукао како
нам недо ста ју важни игра чи у

Стај чић послао лоп ту иза леђа
гол ма на Три ву но ви ћа, што је
иза зва ло пра ву еруп ци ју оду -
ше вље ња на три би на ма.

Дома ћи фуд ба ле ри су и у дру -
гом полу вре ме ну наста ви ли
добру и офан зив ну игру, па је већ
у 58. мину ту капи тен поно во био
на пра вом месту. Попу лар ни
Стај ка пови сио је на 2:0, па је
побед ник тада могао да се наслу -
ти. Све диле ме око побед ни ка,
ако их је уоп ште и било, откло -
нио је Дани ло Кова че вић, који се
у 85. мину ту упи сао у листу стре -
ла ца и поста вио кона чан резул -
тат: Желе зни чар –Бо рац 3:0.

Поред већ поме ну тих игра -
ча, похвале заслу жу ју и оста ли

Баш као што је тре нер Алек -
сан дар Сте ва но вић и наја вљи -
вао, њего ви мом ци из утак ми -
це у утак ми цу игра ју све боље,
па не тре ба сум ња ти да ће
рива ли тек пада ти пред Дина -
мом 1945.

Пан чев ци су меч у Зре ња ни -
ну оди гра ли у саста ву: Чано вић,
Дашић, Воји но вић, Неду чић,
Јан ко вић, Јова но вић, Ђокић,
Петро вић, Кукољ, Јован чић и
Велич ко вић, а при ли ку су доби -
ли и Раду ло вић, Мир ко вић и
Сто ја нов ски.

Један, али три бода вре дан
гол пости гао је Милош Кукољ,
у 43. мину ту. Напа дач „брзог
воза” на нај бо љи начин иско -
ри стио је аси стен ци ју Луке
Јан ко ви ћа и послао је лоп ту на
место где су нај ви ше желе ли
њего ви саи гра чи, али и сви
сим па ти зе ри Дина ма 1945 – у
мре жу, иза леђа гол ма на Зре -
ња ни на ца.

После осам утак ми ца у
Срп ској лиги „Вој во ди на”
мом ци Алек сан дра Сте ва но -
ви ћа зау зи ма ју пето место на
табе ли, с пет на ест бодо ва.
Већ наред ног викен да пред
„брзим возом” ће бити ново
иску ше ње. У Пан че во дола зи
четвр то пла си ра ни Омла ди -
нац, што зна чи да ће на
Град ском ста ди о ну у нашем
гра ду бити оди гран дер би
кола.

Дина мо 1945 је у побед нич -
ком нале ту...

ЂОКИЋ НА КЛУ ПИ ОМОЉ ЧА НА

Осмо коло оди гра но је и у Вој во ђан ској лиги гру па „Исток”. Мла -

дост је госто ва ла у План ди шту, где је изгу би ла од дома ће Сло ге

с 3:2 и тако пре тр пе ла тре ћи пораз у првен ству. Голо ве за тим

из Омо љи це пости гли су Пеште рац и Павло вић.

После овог пора за дошло је и до про ме не на месту првог тре -

не ра. Вла дан Несто ро вић је због поро дич них оба ве за под нео

остав ку, а за шефа струч ног шта ба Мла до сти име но ван је Душан

Ђокић, нека да шњи фуд ба лер Дина ма, Црве не зве зде и бел гиј -

ског Бри жа, као и доско ра шњи тре нер који је „брзи воз” увео у

Срп ску лигу.

Мла ди џуди сти Дина ма били
су вео ма успе шни и про те клог
викен да. На међу на род ном
тур ни ру у Моста ру, у кон ку -
рен ци ји 1.500 бора ца из пре ко
три де сет зема ља, клуб из
наше га гра да пред ста вља ли су
Миле на, Мили ца и Милош
Секу ло вић.

Нај у спе шни ја је била Ми-
ли ца Секу ло вић, која је у
кате го ри ји до 32 кг осво ји ла
две злат не меда ље у кон ку -
рен ци ји мла ђих и ста ри јих
пио нир ки.

И док су се Секу ло ви ћи
над ме та ли у хали „Бије ли
брег”, њихо ви клуп ски дру го -
ви уче ство ва ли су на 34.
међу на род ном мемо ри јал ном
тур ни ру „Милић Рашо вић
Миго”, који је одр жан у бео -

град ској дво ра ни „Шуми це”.
Првог дана тур ни ра насту пи -
ло је око 520 нај мла ђих так -
ми ча ра из 52 клу ба из: БиХ,
Црне Горе, Хрват ске и Срби је,
а дру гог дана су се над ме та ли
каде ти, јуни о ри и сени о ри.
Поле тар ци Дина ма заслу жи -
ли су пехар наме њен нај у спе -
шни јој еки пи.

Злат не меда ље су осво ји ли:
Мате ја Сто ја нов ски, Алек са
Ђуро вић, Нико ла Достић и
Иван Осто јић. Сре бром су се
оки ти ли Ива на Кола рић,
Нико ла Митић и Урош Ђури -
шић, а брон зе су зара ди ли
Дејан Долин га, Ђор ђе Јаки -
мов ски и Урош Ћућа. Коста
Или јин зау зео је пето место.

НОВО СТИ С ТАТА МИ ЈА

ЏУДИ СТИ ДИНА МА РУШЕ РЕДОМ

„ДИЗЕЛКА” У ХУМАНОЈ МИСИЈИ

Играчи Фудбалског клуба Железничар у овој сезони на

својим дресовима носе лого организације НУРДОР

(Национално удружење родитеља деце оболеле од рака), са

бројем 1150, и на тај начин желе да помогну деци у борби

против опаке болести.

Наиме, сви људи добре воље који пошаљу СМС поруку на

број 1150, са симболичних 100 динара помажу НУРДОР-у.

ног дома ћи на: Желе зни чар –
Бо рац 3:0 (1:0).

Иако ни овог пута није била
у ком плет ном саста ву, попу -
лар на „дизел ка” ушла је у меч
офан зив но, с јасним амби ци -
ја ма и вели ком жељом за три -
јум фом. Јани ћи је вић, Теки ја -
шки и Спа сков ски, али и оста -
ли мом ци, „везли” су по тере -
ну, држа ли кон це игре у сво -
јим рука ма и чека ли при ли ку
да упо сле свој пакле ни тан дем
гол ге те ра Стај чић –Ко ва че вић.
Желе зни чар је повео у 31.
мину ту, када је капи тен Жељ ко

мом ци који су дали вели ки
допри нос овом важном три -
јум фу: Јев тић, Ђор ђе вић, Агић,
Симо но вић, Шобат, Тома ше -
вић, Сав ков, Јова но вић и Ани -
чић.

– Задо во љан сам игром
тима већ дуже вре ме. Можда у
две или три утак ми це нисмо
били на свом нивоу, али сада
је дошао и резул тат као после -
ди ца сасвим корект не игре.
Чести там Бор цу на доса да -
шњим успе си ма и желим му
све нај бо ље у настав ку првен -
ства. Сада се тек виде ло коли ко

послед ње вре ме. С њима у
тиму доби ја мо мно го, а то се
виде ло поврат ком само јед ног
игра ча у тим – рекао је после
утак ми це шеф струч ног шта ба
Желе зни ча ра Ненад Стој чић.

После осам утак ми ца „дизел -
ка” зау зи ма десе то место на
табе ли, са десет бодо ва.

Сво је нави ја че још јед ном је
обра до вао и пан че вач ки „брзи
воз”. Фуд ба ле ри Дина ма 1945
наста ви ли су побед нич ки поход,
па су се уздиг ну тих руку вра ти ли
и из Зре ња ни на, где су побе ди ли
дома ћи Рад нич ки с 1:0.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

КРЕЋУ „ЛАВИ ЦЕ”, 
БОРАЦ И ОДБОЈ КА 013

АТЛЕТ СКИ МИТИНГ У ВРШЦУ

АТИН СКЕ ИГРЕ

МЕДА ЉЕ И ЗА КАЧА РЕВ ЦЕ

На так ми че њу у нашем глав ном гра ду запа же не резул та те

оства ри ли су и чла но ви Џудо клу ба Једин ство из Кача ре ва.

Спорт ски колек тив из места надо мак Пан че ва пред ста вља -

ло је пет на ест бора ца, који су осво ји ли два на ест меда ља, а уз

то је и пехар наме њен нај у спе шни јој сени ор ској еки пи при пао

упра во Кача рев ци ма.



После неко ли ко неде ља љуби -
те љи руко ме та у нашем гра ду
у уто рак, 17. окто бра, поно во
ће при су ство ва ти пра вом
спорт ском спек та клу. Наста -
вља се над ме та ње у реги о нал -
ној СЕХА лиги, а мом ци које
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић тог дана ће уго сти ти вели -
ког рива ла – у Халу спор то ва
на Стре ли шту сти же Цеље из
Сло ве ни је, нека да шњи шам -
пи он Евро пе.

То ће бити одлич на при ли -
ка за све покло ни ке овог спор -
та да у што већем бро ју дођу у
пан че вач ки „храм спор та” и
буду све до ци испи си ва ња још
јед не стра ни це спорт ске исто -
ри је нашег гра да.

Љуби те ље игре с лепљи вом
лоп том про шле неде ље обра -
до ва ле су и руко ме та ши це
ЖРК-а Пан че во. Девој ке које
пред во ди тре нер Мар ко Крс-
тић госто ва ле су у Кра ље ву, где
су побе ди ле дома ћи Мета лац
са 29:21.

– Добро смо игра ле. Иако
је Мета лац повео на почет ку,
брзо смо пре о кре ну ле резул -
тат, па смо на полу вре ме
оти шле с пет голо ва пред но -
сти. У настав ку сусре та
нисмо дозво ли ле ника кво
изне на ђе ње, а шан су да игра -
ју доби ле су и девој ке с
мањом мину та жом – рекла је

Све тла на Ничев ски, капи тен
ЖРК-а Пан че во.

Еки па из нашег гра да игра -
ла је у саста ву: Сања Павло -
вић, Ива на Руп чић (три гола),
Све тла на Ничев ски (три),
Дра га на Чак мак (пет), Мари -
ја на Трбо је вић (један), Ива на
Нова ков (два), Јова на Рика но -
вић, Неве на Џелај ли ја (пет),

Ката ри на Шубе рић (три), Не-
ве на Ста ни шко вић (један),
Мари ја Мили ће вић (пет голо -
ва), Миха е ла Хуч ка, Маг да ле -
на Живој нов и Тама ра Бер -
нар дић.

Важну побе ду изво је ва ли су и
руко ме та ши Јабу ке, који се над -
ме ћу у Првој лиги „Север”. Они
су на свом тере ну побе ди ли
Хер це го ви ну из Сеч ња са 27:20,
па сада зау зи ма ју тре ће место
на табе ли, са чети ри бода.

У Дру гој лиги „Север” ОРК
Пан че во наста вља да ниже
побе де. Мом ци које пред во ди
тре нер Душан Гран дов савла -
да ли су Дал ма ти нац из Риђи -
це с 37:30.

Нај е фи ка сни ји је био Лука
Јова но вић, који је пости гао
десет голо ва, а по шест пута у
листу стре ла ца упи са ли су се
Лац ко и Павло вић.

ОРК Пан че во је на првом
месту на табе ли, с мак си мал -
ним учин ком у прва чети ри
кола.

СПОРТ
Петак, 13. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦЕЉЕ
уторак, 17. октобар, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА –ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ
субота, 19.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
Б. Н. Село: БНС–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОМЛАДИНАЦ
субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА
Избиште: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
Баваниште: БСК – С. ТАМИШ
Гај: ПАРТИЗАН–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО 21:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 27:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 37:30

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ 76:75

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 72:65

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ДУНАВ 2:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ 0:5
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК 1:2
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ 2:0
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ 0:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК 2:3
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР 7:2
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА 0:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Дар ко Јови чић на
челу КЛС-а

Побе да Крис-кро са

Почи њу узбу ђе ња и за љуби те -
ље игре под обру че ви ма у
нашем гра ду. Првен стве на
трка за бодо ве стар то ва ла је у
нижим лига ма, а викенд пред
нама доно си и поче так нове
сезо не у Кошар ка шкој лиги
Срби је, у којој ће се над ме та ти
четр на ест еки па.

Кошар ка ши Тами ша вред но
су се при пре ма ли под руко -
вод ством тре не ра Боја на Јови -
чи ћа, а ако је суди ти по резул -
та ти ма из при прем ног пери о -
да, нави ја чи тог клу ба могу
оче ки ва ти успе шно првен ство.
Наи ме, Тамиш је у кон трол -
ним мече ви ма над ви сио и
такве рива ле као што су Мета -
лац из Ваље ва или чачан ски
Борац. Иако је првен стве на
трка нешто сасвим дру го, јед но

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ СТАР ТУ ЈЕ С РАД НИЧ КИМОДЛИЧНИ МАЛИШАНИ
Поводом Дана ослобођења
Беле Цркве прошлог викенда
је у стрељани у Врачев Гају
одржан традиционалан тур-
нир за основце. У конкуренци-
ји такмичара из Беле Цркве,

Панчева, Уљме и Румуније
екипа пионира из нашег града
била је најуспешнија.

У појединачној конкуренци-
ји Алекса Ракоњац је освојио
прво место, Стефан Рађеновић
био је други, а Алекса Ушље-
брка трећи.

Овим турниром је и званич-
но почела нова сезона гађања
из ваздушне пушке, а тренин-
зи се увелико одржавају сва-
ког уторка и четвртка, од 17 до
22 сата, у стрељани СД-а
„Панчево 1813”.

Већ наредног викенда нај-
бољи стрелци наше „дружине”
надметаће се у првом колу
Купа Србије у Новом Саду.

МЕДА ЉЕ ИЗ БРО ДА
Чла но ви КК-а Мла дост из
нашег гра да уче ство ва ли су
про шлог викен да на два међу -
на род на тур ни ра.

На так ми че њу под нази вом
„Сава опен”, одр жа ном у Бро -
ду (БиХ), у кон ку рен ци ји 500
бора ца из Хрват ске, БиХ, Сло -
ве ни је и Срби је наши сугра ђа -
ни су осво ји ли чети ри тро фе ја.

Злат не меда ље су зара ди ли
Ана ста си ја и Анђе ли на Јаре -
дић и Мило рад Петро вић, а
брон зу је осво ји ла Ана ста си ја
Крстић.

На тур ни ру „Бео град ски по-
бед ник” уче ство ва ли су Милош
Маки тан и Игор Милу ти но вић.
Обо ји ца су има ли по три добра
меча, али су пора же ни у бор би
за одлич ја.

ПОБЕ ДИ ЛИ 
ПОБЕД НИ КА

Кадет ска селек ци ја Раг би
клу ба Дина мо 1954 успе шно је
запо че ла так ми че ње у Првен -
ству Срби је.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Филип Дими три је вић на
свом тере ну су савла да ли бео -
град ски Побед ник са 10:5.

Пое не за тим из нашег гра да
пости гли су Бар бул и Три фу -
но вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

је сигур но – у Тамиш тре ба ве-
ро ва ти.

У субо ту, 14. окто бра, у
првом колу КЛС-а, у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
ва ће Рад нич ки из Кра гу јев ца,

а пред пре ми јер ни меч у новој
сезо ни тим из наше га гра да
добио је још јед но вели ко
поја ча ње – вра тио се Иван
Сми ља нић, нај бо љи играч
Тами ша у сезо ни 2015/2016.
Он је дрес тима из нашег гра -
да заду жио после јед не годи не
про ве де не у литван ском Неве -
жи су. Сми ља нић је прет про -
шле сезо не у дре су Тами ша
пости зао про сеч но 17,6 пое на
по утак ми ци, био је нај бо љи
шутер „трој ки”, али и члан
иде ал не петор ке КЛС-а.

Утак ми ца про тив Кра гу јев -
ча на почи ње у 19.30.

Ових дана из КК-а Тамиш
сти гла је још јед на вест која
поја ча ва углед тог спорт ског
колек ти ва. На избор ној скуп -
шти ни Удру же ња клу бо ва

Кошар ка шке лиге Срби је за
првог чове ка поно во је иза -
бран Дар ко Јови чић, пред сед -
ник КК-а Тамиш.

То зна чи да ће Јови чић и у
новом дво го ди шњем ман да ту,
од 2017. до 2019. годи не, бити
руко во де ћи човек КЛС-а.

У дру гом колу Прве реги о -
нал не лиге Крис-крос је на
свом тере ну побе дио еки пу
Све тог Ђор ђа из Жити шта са
76:75, по четвр ти на ма: 18:17,
17:20, 16:20 и 25:18.

После четр де сет мину та
бес по штед не бор бе побе да је
при па ла дома ћем тиму, и то
захва љу ју ћи пое ни ма које је
Вељ ко Бојо вић пости гао 0,3
секун де пре послед њег зви -
жду ка суди ја.

– Наш тим је био изу зет но
осла бљен, јер нису игра ли
Милош Вер нач ки и Сте фан
Илић. Ипак, тим ском игром
успе ли смо да надо ме сти мо
тај недо ста так. Чести там
мојим мом ци ма на побе ди –
рекао је тре нер Крис-кро са
Петар Мар ко вић.

Кошар ка ши Дина ма оства -
ри ли су прву побе ду у новој
сезо ни Дру ге реги о нал не лиге,
с новим тре не ром Ива ном
Радо ва но ви ћем на челу. Они су
у локал ном дер би ју савла да ли
Једин ство из Кача ре ва са 72:65.

За Дина мо су игра ли: Нико -
лић (10 пое на), Сли јеп че вић
(чети ри), Мићић, Секу лић
(17), Сто јиљ ко вић (чети ри),
Кање вац (24), Машић (два),
Петро вић (11 пое на), Андрић
и Нешић.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДОШЛИ НЕКИ ЛЕПИ ДАНИ...

Стране припремио

Александар
Живковић

Такмичари сениорске репре-
зентације Србије искористили
су прошли викенд за наступ на
турниру „Аустрија опен” у
Салцбургу. У изузетно јакој кон-
куренцији од преко 1.000 так-
мичара из 52 земље борцима из
Србије припале су две медаље.

Најбољи такмичар српског
националног тима и овог пута
био је Слободан Битевић, који
је освојио бронзану медаљу у
категорији преко 84 кг, па је
тако наставио континуитет
освајања трофеја на овом пре-
стижном турниру. На путу до
одличја Боба је веома сигурно и
атрактивно победио пет одлич-
них ривала из: Аустралије, Тур-
ске, Француске, БиХ и Азербеј-
џана. Наш суграђанин је једини
пораз претрпео од Немца Хор-
на, победника у овој категорији.

Никола Јовановић је одлич-
но стартовао у категорији до

75 кг. Остварио је победе над
противницима из Исланда и

Немачке, али је у трећем колу
изгубио од хрватског борца.

Традиционалан међународ-
ни турнир „Београдски побед-
ник” одржан је у недељу, 8.
октобра, а на њему су такми-
чари КК-а Динамо постигли
запажене резултате.

Приоритет на овом турниру
био је наступ кадета, јуниора и
млађих сениора који се при-
премају за Светско првенство.

Сребрну медаљу освојио је
сениор Александар Анђелко-
вић, а бронзама су се окитили
кадети Милош Стефановић и
Александар Здешић, као и мла-
ђа сениорка Тамара Живић.

Иако су се одлично борили,
без трофеја су остали: Никола
Ивановић, Урош Петровачки,
Марко Пуљаревић и Јана
Којичић.

НОВИ УСПЕСИ КАРАТИСТА ДИНАМА

СТИГЛА БРОНЗА ИЗ САЛЦБУРГА
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Сте фан 
Раден ко вић,
сред њо шко лац:
     
– Углав ном ћу 
про ве сти вре ме код
куће с поро ди цом 
и с дру штвом у пар ку.
Ако будем имао 
вре ме на, гле да ћу 
и сери ју „How I Met
Your Mother”.

Тама ра Денић,
гим на зи јал ка:
     
– Немам неке 
посеб не пла но ве. 
Пла ни рам да учим 
и да се видим 
с дру га ри ца ма.

Алек са Кали нић,
сред њо шко лац:
     
– Овог викен да
ћу се виде ти 
с дру га ри ма, 
учи ћу и игра ћу 
игри це ако будем
имао вре ме на.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

Ко је рекао „Пинк Флојд?”

Зна те ли за оног мона ха што је од хиља ду цига ла гра дио зид? Тек

кад се мал тер осу шио, схва тио је да јед на цигла у сре ди ни сто ји

накри во. Сил но се пости део, па је посе ти о це мана сти ра водио у

оби ла зак увек вешто избе га ва ју ћи сво ју гра ђе ви ну.

    Тек у позним мона хо вим годи на ма један гост виде и похва ли

његов зид. „Зар не видиш ту циглу што штр чи?”, упи та монах.

„Видим. Али видим и 999 оста лих које су савр ше но сло же не.” У

који део свог зида ви гле да те?

Пази кога газиш

Људи су, кад их наје ди те, као дивље мач ке. Гепар ди уни ште непри -

ја те ља пре но што и схва ти шта га је сна шло. Лаво ви се са чопо ром

исто ми шље ни ка устре мљу ју на мету. С миши ћа вим и робу сним

тигро ви ма не одме ра ва се памет, већ сна га. Рисо ви обне ви де од

беса, па у окр ша ју више повре де себе него дру гу стра ну...

    Коме год да сте се заме ри ли, широм отво ри те очи и при ла го -

ди те так ти ку. Осим ако сте уда ри ли на гепар да. Тада зови те попа.

Осмех чи ћем ћу те, осмех чи ћем ћеш ме

Дока за но је да наш мозак нема пој ма када се сме је мо истин ски,

а када лажно. Чим се покре ну миши ћи заду же ни за осмех, мозак

поч не да лучи ендор фин и тако нам лечи и тело и душу.

    Сто га поку шај те да сат вре ме на непре кид но задр жи те осмех

на лицу. Ефек ти ће бити такви да ће вам ова вежба пре ра сти у

нави ку. А тако ћете рас те ра ти и све оне дивље мач ке из прве

при че.

Без пла сма на у Кини

Још Дубаи и крај сезо не 

Нај бо љи срп ски ауто мо би ли ста, наш
сугра ђа нин Душан Бор ко вић, про -
шлог викен да је уче ство вао у трка ма
прет по след њег ово го ди шњег над ме -
та ња у TCR свет ском шам пи о на ту,
које је одр жа но у кине ском Џеђан гу.

Попу лар ни Дуца је у субот њим
ква ли фи ка ци ја ма начи нио истин ски
под виг, с обзи ром на то да ста за у
Кини није погод на за „алфе”, али ни
за „ауди је”, што је на сво јој кожи осе -
тио и акту ел ни првак све та Сте фа но
Коми ни. Наш ас је имао пет на е сто
вре ме у ква ли фи ка ци ја ма, али је у
првој трци стар то вао с јед ног места
изнад, с обзи ром на то да је дру го -

ПРЕТ ПО СЛЕД ЊИ ВИКЕНД TCR ШАМ ПИ О НА ТА

„АЛФА” ОПЕТ ЗАРИ БА ЛА
Ипак, све то није га спре чи ло да се

лавов ски бори с доми нант ни јом кон -
ку рен ци јом, а да је било само мало
више сре ће, гле да ли бисмо га у бор би
за знат но бољи пла сман. Бор ко ви ћу је
буквал но недо ста ја ла десе ти на секун -
де за бољи пла сман, али јед но став но
није му се дало.

– Нисам задо во љан резул та том, али
сам се заи ста суо ча вао с вели ким про -
бле ми ма на ста зи. У сва кој кри ви ни
бло ки рао ми је точак, што ме је знат но
успо ра ва ло и оте жа ва ло кон тро лу над
ауто мо би лом. С бала стом од десет
кило гра ма изгу био сам дра го це но вре -
ме, а то ме је и оне мо гу ћи ло да уђем у
првих десет и стар ту јем на дру гој трци
с чел не пози ци је. Ста за је таква да је на
њој гото во немо гу ће оби ла зи ти – рекао
је Бор ко вић после ква ли фи ка ци ја.

на чак десет а да нијед ном до тога
није дошло њего вом кри ви цом.

Већ у првом кру гу прве трке Бор ко -
вић је имао кон такт с Пани сом, који
је пре ра но зако чио, што је дове ло до
оште ће ња интер ку ле ра и тур би не, али
и момен тал ног одла ска у бокс. Чла но -
ви Душа но вог тима, нажа лост, нису
успе ли да оспо со бе ауто мо бил за дру -
гу трку, због чега су гле да о ци у Кини,
али и широм све та, који су ова над ме -
та ња пра ти ли путем малих екра на,
оста ли ускра ће ни за наступ јед ног од
нај бо љих воза ча у шам пи о на ту.

Пода так да чак у поло ви ни трка
није могао сти ћи до бодо ва и да је
сва ки пут раз лог био квар на ауто мо -
би лу, гово ри коли ко је фру стра ци ја
Бор ко вић дожи вео током ове сезо не,
у којој је, упр кос све му, на самом
врху. Наш сугра ђа нин имао је огром -
ну жељу да у овој сезо ни уло жи целог
себе, сво је вре ме и тале нат у раз вој
„алфе”. Без обзи ра на вели ку жељу,
про шао је кроз пра ву пси хич ку аго ни -
ју и при ти сак који није дан спор ти ста
не би желео.

И поред свих свих про бле ма, који
гото во да нису пре ста ја ли током чита -
ве сезо не, као и чиње ни це да ни сле -
де ћа ста за у Дуба и ју не пого ду је
„алфи”, Бор ко вић ће учи ни ти све да
на нај бо љи могу ћи начин зао кру жи
сезо ну и пока же да је из све га иза шао
још јачи, на радост вели ког бро ја
нави ја ча, због којих већ годи на ма
оста вља импре си ван ути сак на трка -
ма широм све та.

– Трке су гото ве, а ја нисам умо ран,
пошто сам изве зао само један круг. То
уме да буде баш фру стри ра ју ће. Целе
сезо не имам про бле ма са ауто мо би -
лом, а сад је оти шла и тур би на. С дру -
ге стра не, „гол фо ви” су толи ко
доми нант ни да поста је већ сме шно
шта се деша ва у шам пи о на ту. Не
желим да испад не да кукам, али више
је него очи глед но коли ки је мој потен -
ци јал и какве сам резул та те имао
током сезо не. Ово је већ пре ви ше.
Послед ње трке у Дуба и ју тако ђе су на
спо рој ста зи, која не одго ва ра „алфи”,
међу тим то ме неће поко ле ба ти да
дам све од себе. На кра ју, желео бих да
захва лим спон зо ри ма, при ја те љи ма и
свим нави ја чи ма, који ме ни у јед ном
тре нут ку нису напу шта ли. Захва лан
сам мојој Срби ји, која је ста ла уз мене
и омо гу ћи ла да је репре зен ту јем на
нај бо љи начин – додао је Дуца.

Послед њи тркач ки викенд у овој
сезо ни биће одр жан у Дуба и ју, 17. и
18. новем бра. Душан Бор ко вић после
девет TCR викен да зау зи ма осмо
место у гене рал ном пла сма ну, са 108
бодо ва.

А. Жив ко вић

После насту па на Првен ству Евро пе,
на којем је са успе хом пред ста вљао
Срби ју и Пан че во, наш мла ди сугра -
ђа нин Мар ко Мила но вић наста вља да
пости же врхун ске резул та те у шаху и
на реги о нал ном нивоу.

У Бео гра ду је про шлог викен да одр -
жан вели ки међу на род ни кадет ски
тур нир, на којем је уче ство ва ло пре ко
100 так ми ча ра из Срби је и ино стран -
ства. Мар ко се овог пута над ме тао у
гру пи са три годи не ста ри јим рива ли -
ма, али то га није оме ло да осво ји још
један вре дан тро феј. После пет кола,
са само јед ним реми јем у мечу са

Алек сан дром Сави ћем, тако ђе кадет -
ским прва ком Срби је, Мар ко је тур -
нир завр шио на првом месту и тако
заслу жио још јед ну злат ну меда љу.

У нај мла ђој кате го ри ји опро бао се
и Мар ков шесто го ди шњи брат Павле.
Он је поде лио дру го место са још јед -
ним так ми ча ром. Пошто су обо ји ца
има ли јед нак број пое на и пот пу но
иден тич не додат не кри те ри ју ме, за
утвр ђи ва ње конач ног редо сле да при -
бе гло се жре бу. Павле је имао мање
сре ће, изву као је број три и осво јио
брон за ну меда љу.

А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ШАХИ СТА

МАР КО НИЖЕ ПЕХА РЕ

пла си ра ни у гене рал ном пла сма ну,
Ати ла Таши, мењао мотор, па је кре -
нуо са заче ља. Тако ђе, Бор ко вић је по
пла сма ну запра во био два на е сти, јер
се резул та ти воза ча „хјун да и ја” не
боду ју, с обзи ром на то да они зва -
нич но у шам пи о нат ула зе тек иду ће
сезо не.

То прак тич но зна чи да је Бор ко вић
био на само два места од осва ја ња
нових бодо ва у шам пи о на ту, у коме се
бори за пла сман међу пет нај бо љих
воза ча.

Про бле ми с под у пра вља њем и пре -
у пра вља њем ауто мо би ла, вели ко
зано ше ње у кри ви на ма, али и про -
блем с коч ни ца ма били су оте жа ва ју -
ћа окол ност Душа ну Бор ко ви ћу у
субот њим ква ли фи ка ци ја ма, а не
тре ба забо ра ви ти да је он у Кини
возио и с додат них десет кило гра ма
бала ста, што га је знат но успо ра ва ло
у одно су на рива ле.

Бор ко вић је у глав ној трци стар то -
вао иза дво ји це воза ча „хјун да и ја”. У
пита њу су леген де ауто мо бил ског
спо р та – Ита ли јан Габри је ле Тар кви -
ни и Швај ца рац Алан Мени. Тар кви -
ни је бив ши возач „Фор му ле 1” и
више стру ки шам пи он у WТCC-у,
ЕТCC-у и BTCC-у, док је Мени, тако -
ђе вете ран, узи мао титу ле у BTCC-у.

На жалост број них нави ја ча, нај бо -
љи срп ски ауто мо би ли ста Душан
Бор ко вић окон чао је деве ти викенд
TCR свет ског шам пи о на та без пла -
сма на, јер су му у првој трци у кине -
ском Џеђан гу оште ће ни интер ку лер
и тур би на. Возач „алфа ромео ђули -
је те” с бро јем 62 „НИС –Пе трол
тима”, уз подр шку гру зиј ског тима
„GE force” и ита ли јан ског тима
„Ромео фера рис”, упр кос вели ким
напо ри ма да насту пи у дру гој трци,
није успео, па је након овог викен да
и укуп но 18 трка остао без пла сма на


